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COMPARATIVE STUDY ROMAN CATHOLIC LITURGY 
THE WORSHIP OF THE EVANGELICAL CHURCHES

Abstract

The manner of worship, both who and how, directly influences the shaping and 
creating of our beliefs throughout our life journey. Furthermore, cultural evolution great-
ly impacts the quality and approach to the worship today. 

During the first four centuries the early beginnings of Christianity created a nov-
el style of worshipping God through liturgy and praise. Over the centuries, combined di-
alectical-syntethic methods portray the differences and similarities between liturgy in the 
Roman-Catholic Church and Evangelical churches. In the Catholic Church the Sunday 
liturgical structure emphases the Eucharist and serves as an announcement of the king-
dom of God, offering a chance for change and spiritual renewal. At the same time liturgy 
in most Roman-Catholic churches jealously preserves traditional values somewhat stub-
bornly, resisting the cultural transitions of society and resulting in the trend of new gen-
erations more and more losing interest in active dedication to the Lord and their personal 
spiritual enrichement. On the otherhand, modern worship in Evangelical churches, influ-
enced by culture has become relatively suppressed. One way for the Evangelical church 
to become more effective, for a start, would be to establish a more traditional founda-
tion so that the primary aim of worship focuses on God and not on secondary alternatives 
such as lighting effects and band performances.

Key words: Christianity, Roman-Chatolic Church, Evangelical Churches, lityr-
gy, worship

Narration in John 4:21-24 describes the dialogue between Jesus and a Sa
maritan woman in vital dilemma of what should be the right worship and how. It 
is very important how we worship and what we worship because it forms our be
liefs and creates personal direction of our spiritual journey. The first four of the 
Ten Commandments deal with worship. The first commandment tells us, “you 
shall have no other gods before me (Ex 20:2b),”1 which means that nothing else 
should be on the way between the God we worship and us. 

People living in different cultures today worship everything: money, pow
er, celebrities, nature, animals, themselves. Therefore, it does not surprise me that 
even Christianity ended up affected by cultural trends. Prior to cultural chang
es it is hard to comprehend numerous migrations of Christians from traditional 
churches to contemporary and vice versa, for the sake of new or old values dis

1  New Revised Standard Version will be used if not differently specified. 
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covering the beauty of change. Partially we can blame culture that imposes trans
formation where we asking ourselves while keep wondering what to choose: con
temporary culture or Tradition. But mostly the fallen world in which we live is 
to blame because it is saturated by moral, ethical, social, spiritual degradation. 

The purpose of this paper is to compare and evaluate the differences be
tween Roman Catholic liturgy and Evangelical2 worship today in the form of dia
lectical-synthetic methodology. I will start with the foundation of New Testament 
liturgy and worship, their focus on development during the first four centuries. 
Next arguments associated with common things found in Roman Catholic litur
gy and Evangelical worship will be presented. Lastly, I will evaluate the text and 
offer my own opinion. 

Primary focus will be on the structure of Sunday liturgy-Sabbath, with 
emphasis on the sacrament of Eucharist. Second, I will discuss the eschatologi
cal importance and role of liturgy closely attached to expression “already but not 
yet” as an announcement of the better world that has to come versus life which 
we live today. 

Though deeply aware of the strong connection with the topic, the limit 
of this paper causes me to omit discussion about the following items: symbols, 
styles of music in liturgy and contemporary worship, the culture that is shaping 
worship and liturgy today, sacraments used in Roman Catholic Church (Confir
mation, Penance, Anointing of the Sick, Holy Orders and Matrimony), clothes 
(Vestments, Albs, Cinctures), and the mediation role of bishop / priest in Roman 
Catholic Church and leaders engaged in Protestant Churches. 

Biblical foundation of liturgy and worship
The primary question to start with is: what is liturgy and what is worship? Is 

it the same expression of one matter differently verbalized? Do they contrast in na
ture and meaning? Roman-Catholic (RC) church uses the term ‘liturgy.’ The ma
jority of Evangelical or Protestant Christians (EC)3 use word ‘worship.’ The clar
ification that I am going to offer is based on biblical context, Tradition and Scrip
ture. It starts with early Christians gathered in a small assembly for the reason to 
encourage themselves and to keep their faith strong; breaking the bread and prais
ing God (Acts 2:46-47). The English word ‘worship’ derives from Anglo-Saxon 
weorthscipe - ‘worth’ and ‘ship’ denoting ‘worthy of reverence and honor.’4 The 

2  Evangelical Christians in this paper will be related only on contemporary Protestant 
Churches and not to entire Protestant movement. 

3  Evangelical - describes one who professes historic Protestant Christianity. Therefore, it 
denotes complying to the Gospel with emphasis on: 1) personal conversion and salvation by faith 
in atoning work of Christ; 2) Mission and evangelism; 3) Authority of Bible; 4) Centrality of Chris
tian Character. See Emil Bartos, “Introduction to Protestantism, Catholicism and Orthodoxy,” (Un
published Course Notes, ; ETF: Osijek, 2010), 6. 

4  Franklin M. Segler and Randall Bradley, Christian Worship: Its Theology and Practice 
(3d ed. ; B&H Publishing Group, 2006), 4. 
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Greek most term denoting worship in the New Testament is proskuneo, and is 
mentioned in John 4:24. It means literally “kiss the hand towards one” and “pros
trate oneself” before another in reverence.5 According to Rev 5:12-14 God is wor
thy of praise and glory6, and in general, of our worship. Our response is to wor
ship Him for his divine offer. The meaning of worship is mystery and revelation. It 
is mystery because we as worshipers can never fully understand God (transcend
ence) and revelation because God revealed himself in Jesus Christ (immanence).7 
Humans did not invent worship. It is a divine idea from the Lord Almighty for his 
people. God offers Himself in ultimate love to meet us when we are ready to find 
him.8 Frank Senn points out that worship is more and less than liturgy. 

It includes the devotional practices of individuals and households as well 
as public praise and common prayer; it is less in that liturgy is not only prayer but 
ritual. Ritual has to do not only with what a community does before God but al
so with what the members of a community do in interaction with one another. It 
is a pattern of behavior that expresses and forms a way of life consistent with the 
community’s beliefs and values.9

Deeper research reveals the two sides of worship. At first sight it seems 
hard to accept how worship can be in the same time more and less than liturgy 
which is ritual- the action of Christians that is conducted in their public groups.10 
There is an obvious difference in the meaning of worship and liturgy. Let’s inves
tigate what liturgy is and what is the difference between them.

Liturgy derives from Greek word leiturgia translated ‘ministry’ or ‘ser
vice.’ Literally it means a “work of the people” and “more particularly the service 
which the Christian renders to God in faith and obedience.”11 In later centuries, 
the word liturgy came to signify the order of worship in the churches.12 Frank Sen 
defines the liturgy as “the public worship of the community called and gathered 
by the Spirit of the crucified and risen Christ to proclaim and celebrate the death 
and resurrection of Christ in the word and sacrament.”13

5  Segler, Christian Worship, 4. 
6  Glory – The NT term in Greek means doxa. It expresses: God is worthy of praise and 

honor.
7  Robert E. Webber, ed., The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries 

of Christian Worship (vol. 2 of The Complete Library of Christian Worship:Twenty Centuries of 
Christian Worship; ed. R. E. Webber; Peabody: Hendrickson, 1994), 126.

8  Segler, Christian Worship, 3.
9  Frank C. Senn, Christian Liturgy: Catholic and Evangelical (Minneapolis: Fortress, 

1997), 3. 
10  Senn, Liturgy, 3.
11  Segler, Christian Worship, 4.
12  Segler, Christian Worship, 4.
13  Senn, Liturgy, 47.
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Another way to define liturgy has been proposed by Don Saliers. Litur
gy is dynamic but never ending process signifying the sacrifice of the cross and 
Christ’s victory over death. 

Christian liturgy is the ongoing prayer, act, and word flowing from the 
cross and empty tomb. We also say it is the humanly embodied arts that Christ 
prompts when we receive some sight and some sense of grace and glory. Chris
tian liturgy ought always and everywhere to be our response to that glorious 
self-giving of God, in, with, and through our humanity in Christ. The communi
ty called into being to continue his prayer, continues to bring its hope on behalf 
of the whole world.14

In text above we learned that liturgy and worship appear to be not the same 
terms. Each denotes certain role in the life of the Christian community. Liturgy 
is the order of worship in the Churches. Yet worship is a whole understanding of 
who God is for us.15 In the following text we will see how liturgy and worship de
veloped in the first four centuries.

Historical development of liturgy and worship
For accurate evaluation of the liturgy and worship what we experience to

day in the body of Christ, it is necessary to investigate the beginnings of how they 
have been created. Despite many proofs on behalf of existing liturgy and worship 
in the early church, Paul Bradshaw argues the wide diversity of the early Chris
tian liturgical practice in the first four centuries as bigger than we can compre
hend with our limited and fragmented resources.16 Today, it is hard to bring any 
stronger conclusion with deficient resources as final estimate for emergence of 
worship and liturgy as unique and precise. Available resources today are follow
ing examples of the early worship and liturgy as precursor of the modern under
standing of worship and liturgy. Further text will briefly present the most impor
tant facts and people that helped in clarifying how liturgy and worship looked like 
as a necessary sacred response of early Christians to pray and worship the Ho
ly God. 

The early Christians created two kind of liturgy tradition: monastic and 
popular (cathedral). First to extract is the Daily Prayer or the liturgy of the Hours 
associated with the monastic, inherited from Judaism but with its own Christo

14  Don E. Saliers, Worship as Theology: Foretaste of Glory Divine (Nashville: Abing
don, 1994), 45.

15  Robert E. Webber, “Where did Praise and Worship Originate,” in The Complete Li-
brary of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The 
Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship, ed. R. E. Webber; 
Peabody: Hendrickson, 1994), 131-34.

16  Paul F. Bradshaw, “The Search for the Origins of Christian Worship,” in The Complete 
Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of 
The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship, ed. R. E. Web
ber; Peabody: Hendrickson, 1994), 3-5.
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logical meaning attached to it. It was the prayer held in the morning and evening. 
‘Morning prayer was a prayer of thanks and praise for the new day and for salva
tion in Jesus, symbolized by the rising sun.’ Evening prayer consisted of thankful
ness for the good day and reconciliations for the wrongs done. The light is repre
sented as a symbol of Jesus that cast away the darkness.17 Furthermore, the most 
important event was weekly Sunday commemoration of the Eucharist as anoth
er aspect of the prayer environment of early Christians. Lastly, there was a prayer 
of the ‘domestic church,’ where family would get together at meals and at sun
set or sunrise.18

A second way of liturgy is found in the Didache19, advising prayers three 
times a day. Another source comes from Clement of Rome in his first letter to the 
Corinthians which insisted on ‘set hours’ for praying. With great attention we also 
have to mention Justin Martyr. He recorded evidence of liturgical practices writ
ten in his First Apology (A. D. 167).20

Lastly to be mentioned is the Apostolic Tradition21, a document that directs 
when and how to celebrate with prayers in private and in assembly as it follows 
suggested by Robert Taft:22 

Private Prayer:Common Assemblies:
■ on rising
■ morning instruction
■ third, sixth, night hours
■ evening agape
■ on retiring
■ at midnight
■ at cockcrow
The consequence of inevitable further development of the liturgy in the ear

ly Church was the establishement the ordination and worship leadership. Chris
tian community needed order. Threefold office structure emerged consisting of: 
1) single pastor-bishop; 2) presbyters 3) deacons. This form is known as ‘mone

17  Lizette Larson-Miller, “An Introduction to Daily Prayer,” in The Complete Library of 
Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The Com-
plete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship, ed. R. E. Webber; Pe
abody: Hendrickson, 1994), 5-7.

18  Larson-Miller, Daily Prayer, 5-7.
19  The Didache is a very early primitive manual of instruction for Christians. It dates from 

first or second centuru A. D. 
20  Lloyd G. Patterson, “The Worship of the Early Church,” in The Complete Library of 

Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The Com-
plete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship, ed. R. E. Webber; Pe
abody: Hendrickson, 1994), 31-43.

21  Apostolic Tradition is liturgical source, a Greek text written presumably by Hippoly
tus of Rome around 215.

22  Robert Taft, The Liturgy of the Hours in East and West: The Origins of the Divine Office 
and Its Meaning for Today (2d ed, ; Collegeville: The Liturgical Press, 1993), 21-27. 
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piscopacy.’23 With different order, liturgy and worship also changed becoming 
what we have today in Christianity, though not the same for the whole body of 
Christ but with the different forms differing from denomination to denomination. 

Chronological development of the liturgy and worship after third centu
ry denotes its continuing response to heretical challenges by numerous groups.24 
Christian theology improved as it was affirmed by the Councils. The latest three 
Councils25 resulted in strong reformation of RC, which impacted also their theol
ogy and liturgy. They also asserted enviable flexibility and development of litur
gy practice and worship. Protestant worship appeared in the time Reformation A. 
D. 1517. It continued its narrow path, differently developed in regard to denom
ination and theology of the many newborn churches. In next chapter we will see 
comparison of present liturgy in RC and existing worship in EC. 

Arguments
The previous chapters introduced the establishment of the liturgy and wor

ship with the emphasis on first four centuries. Consequently there was a link be
tween worship and theology that developed because of interconnection between 
them. For instance, the advocacies of the early Church against heresies reflect
ed Tradition tightly connected with the worship. Early Christian worship used 
elements (vine, bread, and water) as consequential part of sacraments. Defend
ing Christian doctrine, Irenaeus against Gnostics26 used these elements as an ex
ample to prove matter is not evil. On the contrary, the prominent position of ele
ments was so important for worship because they were used in the Christian sac
raments. The second illustration shows that Athanasius versus Arius27 proved the 
importance of the practice of worshiping and praying to Christ.28 These examples 

23  J. Frederick Holper, “Ordination and Worship Leadership in the Early Church,” in The 
Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship (ed. R. E. Webber; 
vol. 2 of The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship, ed. 
R. E. Webber; Peabody: Hendrickson, 1994), 16-19.

24  From first century and later, Christianity faced with many heretical and false doctrines 
and teachings that forced Church Fathers to adequately respond and defend Christian theology and 
doctrines. Some of them are: Agnosticism, Arianism, Docetism, Monarchianism, Peleagianism, 
Sebelianism, etc.

25  The Council of Trent (A. D. 1545 – 1563) was considered to be one of the RC Church’s 
most important councils. Next one happened as 20th Roman – Catholic council in Rome (A. D. 
1869-1870) called I Vatican Council. The last II Vatican Council (A. D. 1962-1965) insisted on 
improvement of liturgy and rites of initiation (baptism, confirmation, Eucharist). The Council was 
pro-ecumenical. 

26  Gnostics – the sect existed until fifth Century opposing Christianity. Matter is inherent
ly evil. Only spiritual things counts. 

27  Arius (A.D. 250 -336) was the heretic opposing the Church. He believed that Jesus is 
not equal with God Father. Christ is only creature, the highly rated among other creation. Thus we 
should not worship Christ. 

28  Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction (3d ed, ; Malden: Blackwell, 
2001), 188
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point out the dialectical relationship: the significance of worship in connection to 
belief, and belief influencing the worship; lex orandi, lex credendi; the way you 
pray and worship determines what you believe and what you believe determines 
your worship and prayers29 Thorough out history, liturgy and theology insepara
bly laid out the way for what is today present in the body of Christ, theological
ly and liturgically. 

In this text, when referring to worship30 or liturgy I will use both inter
changeably, and regard them as synonymous in meaning. Assuming their similar 
terminology and meaning we will move further to compare the main features of 
RC and EC associated with liturgy as an important part of Tradition. Therefore 
it proceeds that the term liturgy used in RC corresponds to the term worship ac
customed to EC.31 

The crucial difference between contemporary EC and RC is represented in 
interpretation and acceptance of Tradition32 as an important segment of RC be
cause it influences every area: beliefs, creeds, liturgy, doctrines and dogma. In 
proportion to RC understanding ‘Scripture and Tradition emerge from the same 
divine source and are inseparable.’ Together interpreted by Magisterium,33 the 
doctrine and Tradition are witness to the one revealed Word.34 Thus, to sum up: in 
proportion to RC, worship is enrooted in Tradition, in the Word, and in the doc
trine. On the other hand EC diminished the influence of Tradition as an equally 

29  Simon Chan, Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community (Dovners 
Grove: InterVarsity, 2006), 48.

30  Worship in the EC is considered as complete service that contains major parts: prayers, 
praise singing, and sermon. However in the first chapter we investigated that worship is more than 
liturgy. If we now equalize liturgy and worship it will contradict to previous statement. Consider
ing all, I will continue to use the term worship but only attached to the EC in the expression of the 
same meaning as liturgy for RC. 

31  Since liturgy does the term used by RC to explain entire service, then liturgy is not used 
as the term in EC. Worship is more common word denoting somewhere equal expression for RC lit
urgy but with evangelical approach to it. Therefore liturgy is fixed form of worship. See McGrath, 
Christian Theology, 188. 

32  Tradition is a term used in an active sense to describe the handing down or transmis
sion of the revelation (oral and written) received by the Apostles, and in a passive sense to describe 
everything that is transmitted (content) in the creeds, institutions, liturgy, and other constituents of 
the Church’s life. See McGrath, An Introduction, 15.

33  Magisterium of the Church – derived from the Latin word magister or teacher means 
the authentic teaching authority of the Church, exercised by the Pope and bishops who are the suc
cessors of the Apostoles and who determine that what is proposed for belief or practice accords with 
revelation in Scripture and Tradition. The Magisterium “listens devoutly,” “scrupulously guards,” 
and “faithfully explains” the Word of God. See Buckley, Catholicism, 242.

34  Joseph A. DiNoia, “The Practice of Catholic Theology,” in The Blackwell Companion 
to Catholicism (ed. J. J. Buckley, F. C. Bauerschmidt and T. Pomplun; Malden: Blackwell, 2007), 
237-51. 
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vital authority. Scripture became sola scriptura35 as supreme authority over Tradi
tion and Church (fathers, councils, popes, dogmas).36 

The question arises: EC gave up on Tradition that is according to RC and 
Orthodox Church entangled in liturgy, Scripture, and Church as equally impor
tant. How did the deficiency of Tradition impact EC theology and worship? Did 
it become better or worse? The answer on this question will be provided as provi
sional, in the context of common things (Sacraments, Symbols), found in RC lit
urgy and EC worship. 

1. Structure of liturgy and worship
1. 1 Roman Catholic Church

The Liturgy in RC is an ongoing event most of the time processed in the 
same order except on special occasions such as Easter and Christmas. It is fo
cused on incarnation.37 The invisible chairman is Christ who is represented by 
professional clergy, responsible to maintain and lead liturgy. Unlike clergy, lay
man/ deacon may proclaim the Gospel, preach, lead the prayer of believers, and 
assist with the Host (giving to believers) but cannot obtain the rite of Eucharist.38 
Liturgy happens in every mass at least once a week in every RC church all over 
the world. Dependent upon the size of parish mass can be held more than once 
per week. The bigger a RC church becomes, the more it demands stational39 lit
urgies per week. The main liturgy is reserved for Sunday, the Sabbath. The ma
jor focus of liturgy reflects the life, death and resurrection of Jesus Christ. Liturgy 
is dynamic and inclusive. The priest leads, the congregation responds.40 But still 
there are some issues that should be improved in liturgy. James Emperour points 
out three problems: 1) More effective preaching; 2) Greater integration of Word 
and music; 3) Enlargement of sacramental experience – the priest should see him
self or herself primarily as one who motivates the others in ministry, not someone 
who has a special power others do not have.41

35  Sola scriptura, ‘by Scripture alone’ – refers to principle of the reformers to eliminate 
any reference to tradition in the formation of Christian doctrine. 

36  Alister E. McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian 
Thought (Malden: Blackwell, 1998), 179. 

37  Bartos, “Introduction to Protestantism, Catholicism and Orthodoxy,” 6.
38  “Catholic Encyclopedia: Laity,” Cited 2 February 2010. Online. http://www.newad

vent.org/cathen/08748a.htm. 
39  Stational liturgy – is celebration of Holy Mass only on certain days and was intended 

as the main liturgical celebration of the day or hour. 
40  Theresa Koernke, “Theologies of Worship Among the Churches: A Roman Catholic 

Theology of Worship,” in The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Chris-
tian Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The Complete Library of Christian Worship: Twenty Cen-
turies of Christian Worship, ed. R. E. Webber; Peabody: Hendrickson, 1994), 282-84.

41  James Empereur, “Areas of Challenge in Liturgical Worship: Challenges Facing Wor
ship Renewalists,” in The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian 
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1.2 Evangelical Christianity

Unlike RC church the majority of EC churches are decentralized. Grudem 
points out that the main understanding of EC worship denotes believers’ “direct 
expression of ultimate purpose for living to glorify God and fully to enjoy him 
forever.”42 If worship is genuine it creates a place for the believer to: 1) delight in 
God, 2) Let God delight in the believer, 3) draw to the amazing unseen reality of 
New covenant, 4) Let God draw near to the believer, 5) Let God ministers to the 
believer.43 Sadly, much of worship became more ministry-centered than God-cen
tered (glorifying God with worship) with the tendency to entertain congregation 
with good preachers, music, therapy, special vocalists, or healing ministers in ef
fort to satisfy the assembly and their feelings about constructive usage of time.44 

At the same time it is important to address several more issues causing dry 
and boring worship. Terry Howard identified nine problems:45 1) Sermon-cen
teredness; 2) Pastor domination; 3) Spectator mentality; 4) Predictability; 5) Tra
dition; 6) Irrelevance; 7) Lack of Encounter with God; 8) Traditionalism;46 9) 
Worship became anthropocentric - focused on individual in contrast to RC as 
communal centered.47 Nevertheless, in exploring the ‘change’ in the new way of 
worship, just to discover that it does not fulfill as prophet Isaiah speaks out “while 
their hearts are far from me, and their worship of me is a human commandment 
learned by route (Isa 29:13).” There is a strong need to return to traditional val
ues with continual adoption of these elements in liturgy for fully offered worship 
to God: weekly Eucharist, fixed prayers, Creeds, Litanies, Traditional Hymns and 
Classical Church music, Processions, Church calendar, divine office, Vestments, 
Paraments, and Insignia, and sacramentals.48 The focus of RC is on God rather 
than man. It is very important who we are and not just what we do. Rick Warren 

Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries 
of Christian Worship, ed. R. E. Webber; Peabody: Hendrickson, 1994), 406. 

42  Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 
Rapids: Zondervan, 1994), 1004.

43  Grudem, An Introduction, 1005-1009. 
44  Paul Thigpen, “The Liturgical – Charismatic Movement,” in The Complete Library of 

Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The Com-
plete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Worship, ed. R. E. Webber; Pe
abody: Hendrickson, 1994), 125-31.

45  Terry Howard Wardle, “Challenge Facing Worship Renewalists: Arreas of Challenge in 
Free-Church Worship,” in The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Chris-
tian Worship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The Complete Library of Christian Worship: Twenty Cen-
turies of Christian Worship, ed. R. E. Webber; Peabody: Hendrickson, 1994), 404-6.

46  There is no doubt about order and consistency in worship service. Order helps worshi
per to make sense of experience, feeling comfortable in the service. Negative side of predictability 
is too predictable because worshiper loses interest. There is little sense of expectation and worship 
becomes boring. See Wardle, “Areas in worship,” Christian Worship, 405. 

47  Robert E. Webber, “An Evangelical and Catholic Methodology,” Cited 2 February 
2010. Online: http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=14. 

48  Thigpen, “The Liturgical – Charismatic Movement,” Christian Worship, 127-28. 
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specified how “God is far more interested in what we are than what we do be
cause we are human beings and not human doings.”49 Hence, our worship is the 
highest expression of what we are. It represents either the fullness of how to be 
God’s vessel in expressing the highest love to Him or nominal faith and empti
ness of human efforts to please God as doers. 

Worship in many EC churches differs from church to church. The pastor can 
be anyone within the church chosen by other believers. Though not required, the
ological education for the pastor in EC churches is recommendable to be pursued 
in future. The line between existing ‘clergy’ and laymen is never clearly given. For 
example, laymen can lead the Lord’s Supper, preach, administer different events 
during the service, etc. In contrast to EC, laymen in RC church cannot lead Eucha
rist. In general, there are many denominations (Methodists, Baptist, Pentecostal, 
Mennonite, Presbyterian, etc) and they create own rules and tradition of maintain
ing their worship and theology (traditional, pragmatic, liberal). Once a week wor
ship gathering signifies Sunday and is usually adopted as the Sabbath day. Howev
er, it is not always the case because some churches adopted Saturday or even Fri
day instead. Entire service order is not permanently set and it eventually suffers 
some changes in effort to reach better efficiency and new believers.50 It is flexible 
in its nature (length, program, spontaneity). The main focus is on the Word of God 
as form of sermon and on contemporary worship music (charismatic churches).

2. Arriving
In both denominations before liturgy starts we need to recognize the im

portance of arriving believers to the church. It is a spiritual and mental process. 
Believers are coming from the world to step into sacral assembly of saints in 
praise, and worship experience of Christ’s death and resurrection as eternal victo
ry over evil.51 They are coming together incorporated into the body of Christ, to 
taste and see the glory of the Kingdom that is ‘already but not yet.’ They are com
ing to experience God’s peace and peacefulness among the community, shaking 
hands and pronouncing blessings to sisters and brothers in faith. 

3. The Word of God
Sunday liturgy in the RC church has two major parts:52 The Liturgy of the 

Word and the Liturgy of the Sacrament. The first mentioned regularly includes 
49  Rick Warren, The Purpose Driven Life: What On Earth Am I Here For? (Grand Rap

ids: Zondervan, 2002), 177.
50  The effort of the Protestant Church to become more effective in postmodern society re

sulted to wrestle with dilemma and act as changed or to stay unchanged. Richard Niebuhr addressed 
and argued these issues in his book, Christ and Culture. 

51  Simon Chan, Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community (Dovners 
Grove: InterVarsity, 2006), 131. 

52  Claire Mathews McGinnis, “The Old Testament,” in The Blackwell Companion to Ca-
tholicism (ed. J. J. Buckley, F. C. Bauerschmidt and T. Pomplun; Malden: Blackwell, 2007), 7-22.
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reading from an Old Testament book (recitation of the Psalm) and New Testa
ment (Gospel-followed by a homily which expounds on the Word, then epistle 
or another book different than Gospel) and preaching. In declaring the Scriptures 
we remember God’s plan for salvation.53 Yet, the Word is subordinated to litur
gy. EC churches have strong emphasis on preaching the word of God subordi
nating liturgy to the Word.54 The sermon is not fixed and may be preached in dif
ferent arrangement on the agenda of Sabbath’s church service (at the beginning, 
in the middle or at the end) depending on the church. The length of sermon takes 
about thirty-sixty minutes while in RC is not longer than twenty-thirty minutes.

4. Peace - Reconciliation
“So when you are offering your gift at the alter, if you remember that your 

brother and sister has something against you, leave your gift there before the al
tar and go; first be reconciled to your brother or sister, and than come and offer 
your gift (Mt 5:23-24).”

One beautiful mean of reconciliation is to bless people around us by say
ing ‘the peace of the Lord be always with you.’ In RC liturgy it comes after the 
Confession and Absolution, when priest prays for peace with God that involves 
the entire assembly and individual at the same time. Before Eucharist each mem
ber has chance to offer himself as a gift sacrifice to the Lord, to receive reconcil
iation and become ready to receive Christ. What follows is a hand shakes as con
firmation of given peace with believers around. The entire rite is no longer than 
one or two minutes, but its meaning has deep impact for member participant. Jon 
Goman pointed out the meaning of the peace that is needed:

The church itself is a fallen and sinful reality. Before the church can pres
ent itself to God we have to look at that and deal with that sin. And one of the 
characteristics of fallen and sinful realities is that they fracture. Healing fractures 
in the community is a part of fullfilling the purposes of confession and living out 
the fact of our absolution. The Passing of the Peace is the liturgical analogue to 
that universal aspect of the Christian life, that Christians are people who in them
selves, and with others and with the natural world around them, bring reconcili
ation. They are to be fracture-healing people. Recognizing our own falling short 
and the falling short of the institutions of which we are a part means that healing 
itself must be expressed as a part of the liturgy if the liturgy is to be an adequate 
reflection of the Christian life.55

53  Susan K. Wood, “The Liturgy and Sacraments,” in The Blackwell Companion to Ca-
tholicism (ed. J. J. Buckley, F. C. Bauerschmidt and T. Pomplun; Malden: Blackwell, 2007), 340-
53. 

54  Chan, Liturgical Theology, 64-65.
55  Jon Goman, Fr, Dr., “A Mediation on the Passing of the Peace,” Cited 4 February 2010. 

Online: http://www.saintanselmoregon.org/sermons/PeacePassing.pdf. 
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The rite of peace gives a feeling of tranquility, fulfilling a need for belong
ing, security and significance fitting into incorporated community of Christ. It 
prepares us to go out in the world reconciled with God, ourselves and our broth
ers and sisters. 

Some EC churches have ‘the peace of the Lord be always with you,’ but 
unfortunately, the rite itself is not a custom widely accepted by Protestants. 

5. The Lord’s Supper 
5.1 RC Church

The Liturgy of Eucharistic in RC church is centered on Jesus’ words of 
institution of the Last Supper and invocation of the Holy Spirit (the epiclesis).56 
Eucharist is the crucial element of worship happening in every mass at least once 
a week.57 Eschatological meaning of Eucharist conveys the term “already but not 
yet.” Already because of Christ’s real presence in antecedents and ‘not yet’ al
ludes to Jesus’ second coming. Paul in I Cor 11:24-26 affirms the rite of Eucharist 
in remembrance of Christ’s death and life. The community repeats the rite partic
ipating actively in surrender and praise. The laity step forward to the priest to re
ceive the bread but are not allowed to receive the cup (vine) because of the pos
sibility to be spilled as already transformed into precious blood of Jesus.58 Susan 
K. Wood describes the process and the significance of Eucharist for believer and 
community.59 

In the Liturgy of the Eucharist, the community takes the gifts of creation 
and the results of human labor, the bread and wine, and offers them to God in obe
dient surrender. In offering the gifts, the people of God offer themselves as Christ 
offers himself and the Church offers Christ. They invoke the Holy Spirit (the epi
clesis) to transform these gifts into the body and blood of Christ, effecting two 
transformations - the bread and wine into the body and blood of the risen Christ, 
and the assembly into the ecclesial body of Christ, his mystical body. This trans
formation takes the gifts of creation making of them a new creation. Traditional
ly, the Church has called this transformation the “consecration” of the elements. 
Then, in the communion rite, the assembly communes with the risen Christ, and 

56  Gerald O’Collins Sj and Mario Farrugia Sj, Catolicism: The Story of Catholic Christi-
anity (Oxford: Oxford University Press, 2003), 16.

57  Philip V. Miller, “Theologies of Worship Among the Churches: A Restoration Theolo
gy of Worship,” in The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of Christian Wor-
ship (ed. R. E. Webber; vol. 2 of The Complete Library of Christian Worship: Twenty Centuries of 
Christian Worship, ed. R. E. Webber; Peabody: Hendrickson, 1994), 304-7.

58  Second Vatican Council (1962-65) approved the administration of both, bread and 
wine, to laypersons. However it has not been always practiced. See Wayne Grudem, Systematic 
Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 992.

59  Wood, “The Liturgy,” in The Blackwell Companion to Catholicism, 350. 
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in Christ, with one another. Communion is really an action of uniting oneself with 
another before it is an object received.

Christ, the sacramental pledge of the transformation of all creation is rep
resented as the real presence in Eucharist, integrating a theology of creation and 
redemption. During the ceremony of Eucharist, the essence of bread and wine as 
present elements changes into the body and blood of Christ. This metamorpho
sis is called ‘transubstantiation.’60 Christ is genuinely present in the Word, in the 
priest, and in the community because of his presence in the Eucharist. The uni
ty of all (living and dead) in Christ may be achieved as reconciliation with God 
and our salvation. 61 

The Liturgy of the Eucharist is inclusive and transforming for community. 
Therefore, the primary subject of faith is not centered on individual but on the as
sembly of faith. Although the role of mass is to identify without adding anything, 
with Christ’s offering of himself, it applies its benefits to us.62 With material gifts 
available, people of God can engage and reshape into Christ’s image. 

5.2. Evangelical Christianity
The Lord’s Supper in EC reflects the celebration that varies: some EC are 

encouraged to celebrate every week, and some celebrates once a month, some 
once in two months. The meaning of Lord’s Supper denotes a symbolic and 
spiritual presence of Christ (majority of Protestant Churches) – “bread and wine 
are symbols of the body and blood of Christ, and they gave a visible sign of the 
fact that Christ himself was truly present in accordance with our faith in him.”63 
In response to RC, the main objection by Protestants since the Reformation was 
addressed to RC for their interpretation of Christ’s real presence in the bread 
and wine. First, Protestants claim that Christ is only symbolically present and 
not really. Second, Christ’s sacrifice is final and complete because there remains 
no sacrifice yet to be paid. Thence there is no need to repeat his death over and 
over during the mass because of constant idea of sins and ‘remaining guilt to be 
atoned week after week.’64 With regard to the wine, some EC churches use fruit 
juice instead. For the time of Lord’s Supper, participants may come to the altar to 
receive bread and vine. A more convenient custom is to stay in the seat and wait 
for the elements. Administration of the Lord’s Supper may be given by leading 
officers, pastor, and leaders of the church or men because nowhere in the Scrip

60  Transubstantiation – substance of bread and wine transforms even as they appear the 
same as ordinary bread and wine in Wood, “The Liturgy,” in The Blackwell Companion to Cathol-
icism, 351. 

61  Wood, “The Liturgy,” in The Blackwell Companion to Catholicism, 351.
62  Bartos, “Unpublished notes,” 7.
63  Grudem, An Introduction, 995-96. 
64  Grudem, An Introduction, 992-93.
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ture says that only priests should dispense the elements.65 Eschatological mean
ing of Lord’s Supper unifies with entire worship service that contains the concept 
of ‘already but not yet,’ celebrating Lord’s resurrection and presence actualized 
in Eucharist celebration.66

The example of the order in RC mass and EC service 
is represented as follows:

RC Church the Order of Mass1 EC Church2

Entrance psalm:
Invocation and Greeting

Introduction and greetings

Penitential Rite Announcements
(Kyrie)
(Gloria)

Worship Songs (3-5 contemporary or traditional, 
including the offering on last song)

Salutation and Collect for the Day
The Liturgy of the Word
First lesson
Second lesson
Alleluia verse
Gospel
Homily Sermon / Message
Nicene Creed
Intercessions
Liturgy of the Eucharist
Offering
Offertory Song
Offertory Prayers
Preface and Sanctus
Canon (9 options)
Lord’s Prayer
Peace of the Lord
Lamb of God
Communion (Communion Songs) Communion (usually 1st Sunday of the Month or 

less)
Silent Reflection Invitation
Post-Communion Prayer Closing response / song time
Benediction and Dismissal

65  Grudem, An Introduction, 998.
66  Chan, Liturgical Theology, 43.
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6. The Dismissal - Benediction

The most of EC churches blesses the assembly at the end of liturgy before 
they leave the Church to return to the world to serve. The words and terms used 
are not just ‘a wish’ but ‘a gift.’ The gift can only be received by faith.67

The closing rite (benediction) in RC church is enriched in certain days 
and instances, expressing the prayer over the people or another solemn formu
la. Priest or deacon pray over people so that each may go out to do good works, 
bless other and praise God. The priest or deacon kisses the altar, than following 
that rite the priest, deacon and ministers bow down to the altar. Departure of be
lievers may be followed with a hymn or a mission song.68

7. Sacraments as a part of liturgy
The Council of Trent defined what would be the purpose and meaning of 

sacraments. 
The purpose of the sacraments is to sanctify men, to build up the body of 

Christ, and, finally, to give worship to God; because they are signs they also in
struct. They not only presuppose faith, but by words and objects they also nour
ish, strengthen, and express it; that is why they are called «sacraments of faith.» 
They do indeed impart grace, but, in addition, the very act of celebrating them 
most effectively disposes the faithful to receive this grace in a fruitful manner, to 
worship God duly, and to practice charity.69

Sacraments therefore are an important part of the liturgy in the body of 
Christ. They are used predominantly as a bridge of what God does for us through 
Christ. Their use has been derived from Tradition for the sake of a better mean to 
offer more to believer as one way of God’s given grace. The Council of Trent ac
cepted two major sacramental themes as instructive for community with empha
sis on the first: what has been done is more important verse. what is being done. 
The grace of God is given to all through this rite of sacrament regardless of who 
receive and celebrates: 1) Ex opera operato – from the work already done; 2) Ex 
opere operatis – from the work being done.70 Unlike RC, the idea that ‘sacra
ments themselves can be vehicles of divine grace’ is hard to be accepted by EC. 
The given grace by God through atonement is emphasized inside of the Protes
tant Church. Emil Bartos designated how EC sees the grace: 

Most contemporary Western Evangelicals prefer to see grace as mediat
ed to us through the Spirit-given experience of communion with the risen Christ, 
prizing the sacraments as signs of this but not as effecting the thing signified. 

67  Chan, Liturgical Theology, 146. 
68  Michael S. Driscoll, “Sending Us Forth,” America 193 (October 2005): 20-22.
69  “Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium,” Cited 3 February 

2010. Online: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html.

70  O’Collins, “Sacraments”, Catolicism, 240-41.
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There is an implicit separation of the material sign from the spiritual blessing sig
nified, rather than a conjoining of the two.71

The grace is seen mediated only through spiritual experience without giv
ing importance to the material signs as equally significant in the act of atonement. 

7.1 Baptism
EC churches accept two sacraments: Baptism and Lord’s Supper. Howev

er, there are particular polemics about proper name for sacraments. Baptists re
fers ‘ordinances’ while other Protestant uses ‘sacraments.’ Theological meaning 
remains the same. With regard to text above, we learned what the Lord’s Supper 
as a sacrament represents for RC and EC. The next sacrament as an occasional72 
part of the Sabbath liturgy is baptism. The majority EC churches immerse73 the 
person being baptized in small pools built in the church. Some of EC baptizes by 
sprinkling. It depends on the situation and the church. The rite of baptism sym
bolizes the death to old life and resurrection in the new life with Christ, with our 
sins washed away. Baptism ceremony tremendously fits to liturgy in context of 
praise to God.74 Most of the EC churches insist on those who are old enough to 
make a personal choice based on their own faith to get baptized. It means that in
fants do not get baptized until they grow to discern about baptism. 

Unlike EC, in the RC church infant baptism is widely accepted. The rite of 
baptism is manifested when the priest sprinkles with water the person being bap
tized. The rite of Baptism is once-and-for-all. Once baptized, baptism cannot be 
repeated75 as in contrast to EC theology of baptism, where a member may be bap
tized again in a different congregation. Along with the Eucharist and Baptism, the 
rest of the five officially accepted sacraments by RC are: 1) Confirmation; 2) Pen
ance; 3) Marriage; 4) Holly Order; 5) Anointing of the sick.76 In short conclusion, 
the given arguments above were concerned with the sacramental role and mean

71  Bartos, “Introduction to Protestantism, Catholicism and Orthodoxy,” 17. 
72  Baptism as part of worship service is an event that depends on new believers’ desire 

to be baptized. If church has many members it is more possible to expect new believers to be bap
tized, which means more opportunity for baptism to be part of regular worship service. If not, then, 
church baptizes rarely, from time to time. 

73  Immerse derives from Greek word baptizo meaning ‘to plunge, dip, immerse’ com
pletely under water and than bringing back up again. It has been carried out in the New Testament. 
Immersion symbolizes going down into grave and being buried. Coming up out of the water is then 
a picture of being raised with Christ to walk in newness of life. Baptism clearly paints death to 
one’s old way of life and rising to a new kind of life in Christ. See Grudem, An Introduction, 968. 

74  Grudem, An Introduction, 969. 
75  Baptism, along with confirmation and orders imprints ‘indelible character’ on the soul 

of recipient. Like birth itself and the coming resurrection from the dead, the rebirth and new life of 
baptism can be granted only once. See O’Collins, “Sacraments,” Catolicism, 236-37.

76  Lawrence S. Cunningam, An Introduction to Catholicism, (Cambrige: CAmbrige 
Press, 2009), 102-18.
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ing in the liturgy, order of the liturgy, significance of Tradition, in effort to make 
comparison between RC and EC in the context of liturgy. 

Evaluation
Within the context of compared liturgy and worship, I am going to sum up 

a several most important observations related to common things found in both 
approaches to worship. Besides the summary, as an evangelical Christian, I will 
share my own opinion and offer a few ideas of how to enhance worship in EC 
churches. Though closer to traditional values it does not mean that liturgy, theol
ogy, and doctrines in RC are without difficulties. It just means that my priority is 
to propose a few steps of qualitative worship on behalf of EC. 

First, lex orandi, lex credendi inevitably creates the way we believe. It is 
closely joined by our worship that recursively influences our theology. Theolo
gies of RC and EC differ in emphasis: former underlines incarnation, later atone
ment. Therefore, their liturgical approach in celebration of Christ is divergent in 
usage of sacraments, symbols, rites, hierarchy-order, structure, culture, etc. Sec
ond, Tradition is widely accepted by RC and valued as the same as the Word of 
God. Evangelicals deny the use of Tradition and focus on ‘scripture alone’ as suf
ficient for their spiritual nurture. Third, the Sacrament of Eucharist - the central 
event of liturgy represents the core of lex orandi, lex credendi. For RC the pres
ence of Christ is real while EC celebrates his symbolical presence as remem
brance for final and complete sacrifice, once and for all, without repetition. Es
chatological tension ‘already but not yet’ is emphasized from Eucharist to entire 
mass announcing the Kingdom of God and second Jesus’ coming. Therefore, the 
mass is identified with Jesus’ death and resurrection with the constant need for 
repetition. In the EC churches the Eucharist is also a central event. Yet the en
tire worship is an announcement of Jesus’ second coming, living in the tension 
‘already but not yet.’ Fourth, the Word of God is subordinated to Eucharist (RC 
view) while Eucharist is subordinated to the Word of God (EC view). 

Finally, the next step is my attempt to answer to the questions previously 
asked above. The deficiency of liturgical Tradition in EC theology and worship 
challenges Evangelicals. How? The primitive Christian community used worship 
(hymns, doxologies, benedictions, sermons, and symbols of bread and wine) as 
response to Christ victory over Satan.77 First, New Testament developed in the 
course of four centuries. Weber argues that human factor was included together 
with the Holy Spirit within the necessary time. 

The Bible is dynamic book related to specific historic events, characterized 
by a central religious message, and, although divine in nature, the product of cir
cumstances with a human side. Further, it belongs to the church as its unique pos
session and ought not to be interpreted today apart from the experience given to 

77  Webber, “An Evangelical and Catholic Methodology.”
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it in the history of the church’s liturgy, creeds, confessions, interpretation, and the 
common faith of two thousand years of believers.78 

People were involved in writing the Bible within their culture and own tradi
tion, affecting, theology and worship. Many EC declaring the Nicene and Chalce
don creeds but refusing valuable traditional liturgical forms and theological recog
nition of worship are in contradiction because the liturgy and theology was closely 
attached for Early Christians. The goal of the Early Church was to be constantly fo
cused on God. Protestant worship of the sixteen century79 was partially using tradi
tion as foundation for modern worship. Our worship needs to take the same course. 

Second, it is impossible to comprehend the term sola scriptura. Why? Be
cause everything the Church does becomes tradition somehow. Despite radical 
tactic to keep improving and inventing new things for getting church successful, 
even the most liberal Protestants would sooner or later accept some form of tra
dition in their church management. Third, contemporary worship in many Prot
estant churches changed from the time of Reformation. Why? In my opinion, the 
answer lays in culture. Culture caused worship to become very often dry and per
formance orientated, always seeking for new styles, focusing rather on congre
gation and people, and their temporary experience, than on God. Sooner or later 
without focus on God, this kind of anthropocentric mindset is condemned to fail 
and become insignificant. This is the case with many EC churches today.80 The 
solution for contemporary worship in EC churches is to return to the Tradition 
that would point on qualitative God-centered worship. Webber points out:

Our task should not be judgmental in a manner of spiritual superiority but 
to dig beneath the traditions to recover the spirit that originally animated them, 
so that we too may share in the original dynamic that enlivened the telling and 
acting out of the Christ event in another time and another place or among other 
Christians who expressed their response to the Christ event in a way foreign to 
our experience. 

Practically it means to practice more weekly Eucharist, fixed prayers, 
Creeds, Litanies, Traditional Hymns and Classical Church music, Processions, 
Church calendar, Divine office, Vestments, Paraments, and Sacramentals. If our 
focus is not on God, than, no matter what we do, our worship is condemned to 
disappear. 

78  Webber, “An Evangelical and Catholic Methodology.”
79  Protestants kept maintaining reduced Tradition in the church that conveyed) Affinity 

with the liturgies of the ancient church; 2) an order that follows the pattern of revelation and Chris
tian experience; 3) a significant emphasis on Reading and hearing the Word of God; 4)a high degree 
of congregational involvement; 5) a view of the Lord’s Supper which affirms its mystery and value 
for spiritual formation. See Webber, “An Evangelical and Catholic Methodology.”

80  “The Barna Group: Report Examines the State of Mainline Protestant Churches,” Cit
ed 5 February 2010. Online: http://www.barna.org/barna-update/article/17-leadership/323-report-
examines-the-state-of-mainline-protestant-churches. 
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Conclusion

In attempt to faithfully compare two styles of worship, I presented both, 
with some important segments in each. Liturgy as part of every Christian Church 
is a significant section in the life of the Church and individual believer. Though 
called differently according to denomination, liturgy represents the inclusive and 
continual process of the assembly pursuing and attaining the relationship with the 
Head of Church, Jesus Christ. 

In the Gospel by John 4: 21-24, Jesus taught what represents true worship 
as worship only centered on God with the right attitude, centered ultimately to glo
rify God. Enrooted in Tradition and Scripture, RC liturgy did not change its main 
focus of praise: God! Unlike the RC Church that has stayed faithful to the Tra
dition, many Protestant Churches oversimplified and disregarded Christian Tra
dition. One of the indicators of this is the present condition of postmodern influ
ence in many EC churches. They follow the trend and the church gradually van
ishes as the culture changes. Their worship and theology, culturally rooted, suffers 
the change in proportion of culture transformation. A possible solution in recover
ing EC to life is to return to the values and Tradition of Early Church that focuses 
on God. Accepting traditional liturgy in worship is great place from which to start. 

The RC Church has its weaknesses, yet it is a good example of preserv
ing the tradition with the main focus on God. Moreover, there are many things 
that EC should learn more from RC in focusing on God and not on one’s own 
strength. This paper presented a comparison of two means of worship with given 
arguments. Based on them, the reader may research further and extend the knowl
edge about any previously presented segment in this paper. 

The final thought encompasses the following: the primary role of the 
Church is not to be busy ‘doing’ but to be a listener because God is more interest
ed of who we are then what we do. Therefore, our worship needs to express our 
true being and not only our actions. Worship primarily centered on God repre
sents authentic praise; anything different than that is only a weak attempt of hu
man efforts to make their worship worthy.
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Rezime:

UPOREDNO ISTRAŽIVANJE RIMO-KATOLIČKE LITURGIJE 
SA BOGOŠTOVLJEM U EVANĐEOSKIM CRKVAMA

Način obožavanja, koga i kako, direktno deluje na stvaranje i oblikovanje naših 
uјverenja tokom životnog putovanja. Evolucija kulture velikim delom ima utјecaj na kva-
litet i pristup obožavanju danas. U prva četiri veka ranoga kršćanstva stvara se i novi stil 
obožavanja Boga kroz liturgiju i slavljenje. Pristupom dijalektičko-sintetičke metode pri-
kazane su različitosti i sličnosti između liturgije u Rimokatoličkoj crkvi i Protestantskim - 
Evanđeoskim crkvama. Nedeljna struktura liturgije sa naglaskom na Euharistiju i nago-
vještaj kraljevstva božijeg pruža priliku za promenu i duhovnu obnovu. Liturgija u većini 
Rimo-katoličkih crkvi ljubomorno počiva na tradicionalnim vrednostima, donekle tvrdo-
glavo odolevajući kulturnoj tranziciji društva, rezultirajući da mlađe generacije više i vi-
še gube interes da se aktivnije posvete Bogu kako bi mogli obogatiti vlastitu duhovnost. S 
druge strane, moderno slavljenje u Protestantskim evanđeoskim crkvama koje je pod uti-
cajem kulture, relativno je zatajilo. Da bi bilo efektivnije, za početak, trebalo bi se zasni-
vati na tradicionalnom pristupu kako bi se primarni cilj obožavanja usredotočio na Boga 
a ne na sekundarna pomagala poput svjetlosnih efekata i performans muzičara.

Ključne reči: Hrišćanstvo, Rimokatolička crkva, Evangelistička Crkva, 
liturgija, obožavanje
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KA ТЕ О ЛО ГИ ЈИ ОСЛО БО ЂЕ ЊА 
Ре зи ме 

Те о ло ги ја осло бо ђе ња је по крет ко ји је на стао на тлу Ла тин ске Аме ри ке 
уну тар Ка то лич ке цр кве. Као си стем иде ја те о ло ги ја осло бо ђе ња пр ви пут се по-
ја вљу је у пе ри о ду ве ли ких дру штве них про ме на ше зде се тих и се дам де се тих го ди-
на ХХ ве ка, у до ба екли си о ло шких рас пра ва (Дру гог ва ти кан ског са бо ра) и по ли тич-
ких не ми ра (мно гих ре во лу ци ја). Те о ло ги ја осло бо ђе ња је крик ка Бо гу ве ко ви ма угње-
та ва ног чо ве ка од стра не ко ло ни за то ра, им пе ри ја ли ста и ка пи та ли ста. Украт-
ко, она је од раз на по ра си ро ма шних, ко ји за јед но са сво јим са ве зни ци ма у хри шћан-
ству и је ван ђе љу тра же на дах ну ће за де ло ва ње про тив си ро ма штва као и за пот-
пу но осло бо ђе ње по тла че ног чо ве чан ства. Иако је Ва ти кан осу ђи вао и оспо ра вао 
те о ло ги ју осло бо ђе ња, ко ја је умно го ме обо је на марк си стич ким иде ја ма ко је су те-
жи ле да об је ди не мар ски зам и хри шћан ство, ова те о ло ги ја до жи ве ла је из у зет-
ну афир ма ци ју и број не при ста ли це. Те о ло ги ја осло бо ђе ња се ра ши ри ла по све ту и 
сте кла број на упо ри шта чак и у ви со ким цр кве ним струк ту ра ма, из вр шив ши ве ли-
ки ути цај на мно ге на род не по кре те и за јед ни це ко је се бо ре за пра ва љу ди Тре ћег 
све та: за до мо ро це, си ро ма шне, бед не, по тла че не и све оне ко је дру штво од ба цу је. 

Кључ не ре чи: Дру ги ва ти кан ски са бор, дру штво, им пе ри ја ли зам, кла се, ка-
пи та ли зам, Ка то лич ка цр ква, ко ло ни ја ли зам, Ла тин ска Аме ри ка, марк си зам, осло-
бо ђе ње, по тла че ност, си ро ма штво, те о ло ги ја, угње та ва ње, хри шћан ство. 

За сло бо ду нас је Хри стос осло бо дио: стој те, да кле, чвр сто и не дај те се 
опет у ја рам роп ства ухва ти ти! (Га ла ти ма 5,1)

1) Иде ја, на ста нак, раз вој и глав ни пред став ни ци

Осврт на те о ло ги ју осло бо ђе ња за ни мљив је из ви ше раз ло га. О ка квој 
је те о ло ги ји реч и о ка квом се осло бо ђе њу ра ди? На и ме, те о ло ги ја осло бо-
ђе ња је на ста ла на тлу Ла тин ске Аме ри ке уну тар Ка то лич ке цр кве ше зде се-
тих и се дам де се тих го ди на ХХ ве ка. 

По треб но је под се ти ти се да је Ла тин ска Аме ри ка то ком бур них два-
де сет го ди на по ста ла ге о по ли тич ко и ге о кул тур но по при ште мно гих дру-
штве них пре ви ра ња, на пе то сти и про тив реч но сти. Ду бо ка дру штве на и кла-
сна пре ви ра ња основ но су обе леж је ла ти но а ме рич ког кон ти нен та, док су 
кла сне бор бе, дру штве но по ли тич ки не ми ри, су ко би и бит ке та да не пре ста-
но би ли у сре ди шту свет ске јав но сти. Ла ти но а ме рич ки на ро ди су се гр че-
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ви то бо ри ли про тив еко ном ске за о ста ло сти али и за струк ту рал не про ме-
не. Со ци ја ли зам је као свет ски про цес све ви ше про жи мао ла ти но а ме рич ки 
кон ти нент. Нај у оч љи ви ји про бле ми у Ла тин ској Аме ри ци иза зва ни су кри-
зом ка пи та ли зма, ја ча њем нео ко ло ни ја ли зма, за ви сно шћу од моћ них су се да 
као и од ути ца ја им пе ри ја ли зма. И дан да нас је уоч љи ва огром на раз ли ка из-
ме ђу бо га тих и по тла че них на овом кон ти нен ту, где вла да бе да, глад, не пи-
сме ност, из ра бљи ва ње љу ди. Цео кон ти нент је ста вљен на ве ли ко ис ку ше-
ње: да се ство ри свет бо ље бу дућ но сти или да се на ста ви са жи во том у ко ме 
вла да по ре дак ве ли ке дру штве не не прав де? (Мlivončić, 1988:5)  

Све ове окол но сти до при не ле су иде ји те о ло ги је осло бо ђе ња, као и 
ње ном на стан ку. Не ки сма тра ју да је те о ло ги ја осло бо ђе ња одав но би ла 
при сут на на ла ти но а ме рич ком тлу, иако се ни је та ко зва ла.1  

Ме ђу тим, од пре суд ног зна ча ја за на ста нак те о ло ги је осло бо ђе ња 
исто риј ски је кон текст у ко јем се про жи ма ју две ствар но сти:

1. дру штве но по ли тич ка ствар ност – на род ни по кре ти2, бу ђе ње све-
сти по тла че них, си ро ма шних, као и њи хо ва ор га ни за ци ја у бор би про тив си-
ро ма штва и ко ло ни ја ли зма. При су ство ова кве ствар но сти у дру гој по ло ви ни 
ХХ ве ка има ло је ја ке мо мен те у ку бан ској и сан ди ни стич кој ре во лу ци ји.3 

2. цр кве на ствар ност – при сут на уну тар ових по кре та на стра ни си-
ро ма шних, на пу ту осло бо ђе ња. Она се до го ди ла у окви ру сту дент ских и 
рад нич ких по кре та, њи хо вих за јед ни ца ко је су би ле на дах ну те хри шћан-
ством и под стак ну те удру же њем Цр кве не те мељ не за јед ни це (Co mu ni da des 
Ec le si a is de Ba se-CEB). Удру же ње Цр кве не те мељ не за јед ни це осно ва но је у 
Бра зи лу кра јем 1956. го ди не у на ме ри да на док на ди ма њак све ште ни ка као 
и да ука же на пре и спи ти ва ње хри шћан ске са ве сти ко ја се од но си на дру-
штве не и цр кве не про бле ме. Ова гру па хри шћа на ни је се сла га ла са ре фор-
мом о со ци јал ном уче њу ко је је спро во ди ла Ка то лич ка цр ква на кон Дру гог 

1 Може се ре ћи да ко ре ни те о ло ги је осло бо ђе ња се жу у ко ло ни ја ли стич ко до ба XVI 
ве ка, где се ис ти че име шпан ског до ми ни кан ца, ми си о на ра, исто ри ча ра и дру штве ног ре фор-
ма то ра Бар то ло меа де ла Ка са са (1484–1566). Он је по чет ку је уче ство вао у про го ну до мо ро-
да ца, чак је и по се до вао не ко ли ко до мо ро дач ких ро бо ва. Де ла Ка сас се ка сни је пре о бра тио и 
по стао пр ви зва нич ни за штит ник уро ђе ни ка за чи ја пра ва се за ла гао ско ро 50 го ди на. На ње-
го во пре о бра ће ње ути ца ли су сти хо ви из Си ра хо ве књи ге:„ Хлеб ко ји је по тре бан жи вот је за 
бед не: ко ји га оти ма кр во пи ја је. Уби ја бли жње га, ко ји оти ма од ње га хра ну, и про ли ва крв, 
ко ји ли ша ва на јам ни ка пла те“ (Си рах 34:21–22). Бо рио се пр вен стве но про тив ко ло ни за тор-
ске по ли ти ке и на си ља над до мо ро ци ма па се сма тра јед ним од пр вих за го вор ни ка оп штих 
људ ских пра ва. Тру дио се да ко ло ни за тор ску по ли ти ку шпан ског дво ра учи ни ху ма ни јом. Де 
Ла Ка сас је сма трао да је бо ље да до мо ро ци бу ду „жи ви па га ни не го мр тви хри шћа ни“ на сто-
је ћи, да се пре о бра те Је ван ђе љем а не оруж јем (Be rryman, 1978:9). 

2  На при мер по крет „Хри шћа ни за со ци ја ли зам“ у Чи леу за вре ме вла де Сал ва до-
ра Аљен деа. 

3  Ку бан ска ре во лу ци ја се до го ди ла 1. ја ну а ра 1959. го ди не а сан ди ни стич ка у Ни ка-
ра гви 19. ју ла 1979. го ди не. Ове две со ци ја ли стич ке ре во лу ци је пред ста вља ју ко на чан ис ход 
ви ше го ди шњих бор би за осло бо ђе ње од дик та ту ра пред сед ни ка Флу ген сиа Ба ти сте и Ана-
ста сиа Со мо зе. 



Religija i tolerancija, Vol. XIII, № 23, Januar – Jun, 2015. 25

ва ти кан ског са бо ра (1962-1965). Удру же ње је од луч но ис ту пи ло са соп стве-
ном ре во лу ци о нар ном и со ци ја ли стич ком хи по те зом, са ци љем да се про на-
ђе ре ше ње за из ла зак из ви ше де це ниј ског ка пи та ли стич ког си сте ма, упу ћу-
ју ћи на ве ћи ну си ро ма шних Ла ти но а ме ри ка на ца (Re gi dor, 1996:7).  

Та да је до шло до по де ле уну тар цр кве ног устрој ства. Обич ни вер ни-
ци су се свр ста ва ли у ши ро ку ле пе зу по ли тич ких опре де ље ња и пар ти ја: од 
крај ње де сни це па све до оних тен ден ци ја ко је у со ци ја ли зму ви де бу дућ-
ност кон ти нен та као и оних гру па ко је се по зи ва ју на марк си зам. На тлу Ла-
тин ске Аме ри ке, Ка то лич ка цр ква ве ко ви ма је би ла ван про це са дру штве-
ног раз во ја кон ти нен та, али су је са вре ме на зби ва ња уве ри ла да не мо же да 
сто ји по стра ни по тре ба са вре ме ног све та. Би ло је по треб но да цр ква ство-
ри и нај ма њи про грам дру штве ног раз во ја. У кри лу ла ти но а ме рич ког по кре-
та на ста ла је и те о ло шка об ра да дру штве ног, по ли тич ког и кул тур ног раз-
во ја кон ти нен та ко ја је по зна та под име ном „те о ло ги ја осло бо ђе ња“. Да-
кле из исто риј ског не у спе ха дру штве ног хри шћан ства на ста је ова те о ло ги-
ја (Мlivončić, 1988:7).  

Нај про сти је ре че но, те о ло ги ја осло бо ђе ња пред ста вља хри шћан ство 
кроз жи вот но ис ку ство си ро ма шних ко ја се за ла же за раз у ме ва ње Би бли-
је и ту ма че ње те мељ них хри шћан ских док три на из пер спек ти ве по тла че-
них. Исто вре ме но, на ме ра је да се си ро ма шни упу те на но ви на чин ту ма че-
ња хри шћан ства. Јед но ста ван, али су штин ски при мер пред ста вља тра ди ци-
о нал на ре ли ги о зност Ла тин ске Аме ри ке где је Исус го то во увек при ка зан 
нем, ка ко уми ре рас пет на кр сту. Мо жда је то због чи ње ни це да дру штво ра-
за пи ње Ла ти но а ме ри кан це, чи не ћи их не мим, па се и они са ми иден ти фи ку-
ју са Хри стом. Те о ло ги ја осло бо ђе ња се освр ће по себ но на Ису сов жи вот и 
по ру ку. На при мер, у сво јој по чет ној про по ве ди, Исус на во ди Иса и ју: „И да-
ше Му књи гу про ро ка Иса и је, и отво рив ши књи гу на ђе ме сто где бе ше на пи-
са но: Дух је Го спод њи на ме ни; за то ме по ма за да ја вим је ван ђе ље си ро ма-
си ма; по сла ме да ис це лим скру ше не у ср цу; да про по ве дим за ро бље ни ма да 
ће се от пу сти ти, и сле пи ма да ће про гле да ти; да от пу стим су жње“ (Лу ка 
4:18), го во ре ћи ка ко се пи смо у ње му ис пу ни ло. 

Си ро ма шни тре ба да на у че да чи та ју Све то пи смо на на чин ко јим ће 
по твр ди ти сво је до сто јан ство, сво ју вред ност као и пра во да се за јед но бо ре 
за до сто јан жи вот. Си ро ма штво љу ди углав ном је по сле ди ца на чи на на ко-
ји је дру штво ор га ни зо ва но. За то је те о ло ги ја осло бо ђе ња кри ти ка дру штве-
них струк ту ра ко је, на при мер, омо гу ћа ва ју до бро сто је ћим Ла ти но а ме ри-
кан ци ма да од ла зе у ку по ви ну у Ма ја ми или Лон дон, док ве ћи на њи хо вих 
су гра ђа на не ма ни во ду за пи ће (Be rryman, 1978:5). 

Те о ло ги ја осло бо ђе ња ука зу је на уло гу хри шћан ске ре ли ги је ко ја 
пре ва зи ла зи ин сти ту ци о нал не и иде о ло шке гра ни це фор мал них цр кве них 
струк ту ра. Хри шћан ство тре ба да има при мар ну уло гу у људ ском осло бо-
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ђе њу, да је у по тра зи за осло бо ђе њем, да пре но си је ван ђе о ску по ру ку спа-
се ња и да се за ла же за ства ра ње бо љег жи во та, ов де и са да. Цр ква мо ра да 
се за у зи ма за по тла че не баш као што је то и Исус чи нио. Осло бо ђе ње ко је 
је Исус про по ве дао од но си се на уки да ње не прав де и из ра бљи ва ња. И да-
нас, баш као што је би ло у Ису со во вре ме, нео п ход но је про по ве да ти о то ме 
у окви ру по де ље ног дру штва, где јед ну дру штве ну кла су по ни жа ва и сро-
за ва дру га. Да би се при хва ти ла по ру ка Је ван ђе ља ни је до вољ но са мо ве ро-
ва ти: по треб но је ући у ствар ност по дво је ног дру штва и бо ри ти се за ње гов 
бо љи так. Нео п ход но је да сва ки вер ник узме уче шће у тој бор би (Bur tcha-
ell, 1988:267).

„Да кле, је ди ни из бор си ро ма шног ста ле жа је бор ба про тив дру гог, бо-
га тог. То зна чи ста ви ти се на стра ну обес пра вље них, ући у свет из ра бљи ва не 
дру штве не кла се и по др жа ти њи хо ву бор бу и ин те ре се“ (Gu ti ér rez, 1979:45). 
Си ро ма штво обич но под се ћа на еко ном ско си ро ма штво али по не кад је ова 
ка те го ри ја про ши ре на и на дру ги на чин по тла че не осо бе: „Ми се за у зи ма-
мо за си ро ма шне, за ши ро ке ма се као и за ет нич ке гру пе ко је дру ги пре зи-
ру, за кул ту ре ко је су мар ги на ли зо ва не“ (Gu ti ér rez, 1979:18). То је за то што 
су као кла са си ро ма шни по не кад де фи ни са ни ди ја лек тич ки а не са мо еко-
ном ски. Они пред ста вља ју би ло ко ју угње та ва ну гру пу: из ра бљи ва не же не, 
ла и ке у јед ној цр кве ној за јед ни ци где све штен ство има пре о вла ђу ју ћу уло-
гу или ими гран те у не при ја тељ ски на стро је ној зе мљи. За и ста, пат ња се ис-
кљу чи во увек сма тра као ре зул тат угње та ва ња. На жа лост, не по сто ји раз ми-
шља ње о бо ле сти, бо лу, де пре си ји, уцве ље но сти и смрт но сти или би ло ком 
не до стат ку ко га су узро ко ва ли дру ги. Они ко ји ве ру ју у Хри ста ду жни су да 
од луч но бри ну о удо ви ца ма, си ро ча ди ма, си ро ма шни ма и дру гим по себ но 
ра њи вим ка те го ри ја ма љу ди (Bur tcha ell, 1988:270–271).

Из раз „те о ло ги ја осло бо ђе ња“ пр ви је упо тре био пе ру на ски те о лог 
Гу ста во Ги те рез (1928) до ми ни ка нац и про фе сор Уни вер зи те та Но тр Дам, 
ју ла 1968. го ди не. Те о ло ги ја осло бо ђе ња сма тра са му се бе као кри тич ко раз-
ми шља ње о ис ку ству хри шћан ске ве ре ко ју про жи вља ва ју хри шћа ни у бор-
ба ма за осло бо ђе ње. Те о ло ги ја осло бо ђе ња не би ни по сто ја ла да те о ло зи и 
хри шћа ни ни су по че ли да се на раз не на чи не бо ре про тив не прав ди и си ро-
ма штва ко је по га ђа ју Ла тин ску Аме ри ку и Тре ћи свет. Са дру ге стра не, до-
га ђа ји ко ји се од но се на те о ло ги ју осло бо ђе ња за ви се од дру штве не и по ли-
тич ке си ту а ци је на род них по кре та и дру гих го ру ћих те ма. Те о ло зи осло бо-
ђе ња ис ти чу да је те о ло ги ја за ко ју се они за ла жу нов на чин схва та ња чо ве ка 
и на чи на жи вље ња из пер спек ти ве мар ги на ли зо ва них, си ро ма шних и по тла-
че них. Уоп ште но го во ре ћи то је пр ва ла ти но а ме рич ка те о ло ги ја и пр ва те-
о ло ги ја пе ри фе ри је све та. Ме ђу тим, дру ге те о ло ги је ко је се на ла зе на ла ти-
но а ме рич ком тлу, од до ба осва ја ња па до да нас, ни су ни шта дру го до те о ло-
ги је ко је су на мет ну ли ко ло ни за то ри са За па да и са Се ве ра. 
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Исто ри ја те о ло ги је осло бо ђе ња мо гла би се украт ко по де ли ти на че-
ти ри фа зе:

А) За че так (1962–1968) и ра ђа ње (1969–1971): од Дру гог ва ти кан ског 
са бо ра ко га је све ча но отво рио па па Јо ван XXI II 1962. го ди не, а окон чао па-
па Па вле VI 1965. го ди не па до Дру ге глав не скуп шти не ла ти но а ме рич ког 
епи ско па та ко ја се одр жа ла у Ме де љи ну (Ко лум би ја) 1968. го ди не. На тој 
скуп шти ни рас пра вља ло се, пре све га, о но вом све ту ко га ни су про же ли ате-
и зам и се ку ла ри за ци ја већ си ро ма штво и бе да ве ћи не ла ти но а ме рич ког ста-
нов ни штва из ко јег: „ка не бу од је ку је упе ча тљив и бун тов нич ки крик“ (Re-
gi dor, 1996:8). Одав де про ис ти чу три ве ли ка пи та ња: о си ро ма шни ма, Цр-
кве ним те мељ ним за јед ни ца ма и о пот пу ном осло бо ђе њу. У Ме де љи ну се 
ни је го во ри ло о те о ло ги ји осло бо ђе ња већ о сло бо ди ко ју Бог да је чо ве ку 
кроз Си на у пу но ћи вре ме на, о сло бо ди од свих ро бо ва ња ко ја су по сле ди-
ца гре шног ста ња, а ра ђа ју не зна ње, глад, бе ду и по тла че ност. Го во ри ло се 
о кон крет ном про бле му ту ђе пре вла сти над кон ти нет ном, о им пе ри ја ли зму 
нов ца, не до пу сти вој за ви сно сти од бо га тих, раз ми шља ло се о но вим пу те-
ви ма, о не пра вед ним за ко ни ма ме ђу на род не тр го ви не. Та ко су од јед ном еко-
ном ски и по ли тич ки про бле ми по ста ли те о ло шка пи та ња (Va sily,1986:24). 
На ред них не ко ли ко го ди на, на кон ове скуп шти не, во ди ла се ве ли ка рас пра-
ва о овим те ма ма ко је су до при не ле на стан ку те о ло ги је осло бо ђе ња. По ме-
ну ти пе ру ан ски те о лог и све ште ник Гу ста во Ги те рез об ја вљу је сво је чу ве но 
де ло, бу квар те о ло ги је осло бо ђе ња под име ном Те о ло ги ја осло бо ђе ња-пер-
спек ти ве (Te o lo gía de la li be ra tion – per scpec ti vas) из да то у Ли ми 1971. го-
ди не. На овај цр кве но дру штве ни ам би јент ути ца ли су на род ни и ле ви чар-
ски по кре ти.  

Б) Ши ре ње и раст (1972–1979), до Тре ће глав не скуп шти не ла ти но-
а ме рич ког епи ско па та у Пу е бли (Мек си ко) 1979. го ди не. У Сан тја гу (Чи ле) 
одр жан је пр ви су срет ла ти но а ме рич ког по кре та Хри шћа ни за со ци ја ли зам. 
На ред не го ди не (11. сеп тем бра 1973.) де сио се вој ни пуч ко га је пред во дио 
ге не рал Пи но че (бу ду ћи чи ле ан ски дик та тор) про тив со ци ја ли стич ког пред-
сед ни ка Сал ва до ра Аљен деа. Пи но чеа су по др жа ва ли Аме ри кан ци као и 
они ко ји су се бо ри ли про тив свет ског ко му ни зма. Ми ли та ри зам, вој ни уда-
ри и дик та ту ре по че ли су у Бра зи лу 1964. го ди не да би се ода тле про ши ри-
ли по чи та вом кон ти нен ту. Ла ти но а ме рич ка ле ви ца би ла је у те шком по ло-
жа ју, ак ти ви сти су би ли при ну ђе ни на по ли тич ко из гнан ство, би ли су за тва-
ра ни и му че ни, што је за да ло ве ли ки уда рац те о ло ги ји осло бо ђе ња. Огро-
ман део де лат но сти ове те о ло ги је и те о риј ске раз ра де за сни ва се на кри ти-
ци на ци о нал не без бед но сти, на те ма ти ци о људ ским пра ви ма, на про бле ми-
ма о де мо кра ти ји. Та ко ђе, уве де не су и дру ге те о ло шке те ме ко је су си ро ма-
шни про ту ма чи ли из сво је пер спек ти ве, на при мер: од ре ђи ва ње са го вор ни-
ка ове те о ло ги је, чи та ње Би бли је, про бле ми глад них, марк си зам и хри шћан-



28 Радмило В. Кошутић:Ка теологији ослобођења

ство, об ја вљи ва ње исто ри је хри шћан ске цр кве са ла ти но а ме рич ког аспек та, 
ду хов ност и по ли ти ка, те о ло шки ме тод, цр ква и осло бо ђе ње. То ком при пре-
ма за Тре ћу глав ну скуп шти ну ла ти но а ме рич ког епи ско па та у Пу е бли4 ко-
ју је све ча но отво рио па па Јо ван Па вле II, те о ло ги ју осло бо ђе ња је сна жно 
оспо ра ва ло тра ди ци о нал но кри ло Ка то лич ке цр кве по ве за но са та да шњим 
вла сти ма и ре жи ми ма, ме ђу ко ји ма се ис ти цао кар ди нал Ме де љи на Ал фон-
со Ло пез Тру хи љо. Те о ло зи осло бо ђе ња, из у зев не ких би ску па, ни су би ли 
при сут ни на овој скуп шти ни. За пра во, те о ло ги ја осло бо ђе ња има ла је ве ли-
ки ути цај на за вр шни до ку мент ове скуп шти не.  

Г) Утвр ђи ва ње (1979–1989): Ши ре ње по ру ке из Пу е бле пот по мо гло 
је утвр ђи ва ње но ве те о ло ги је. Из ме ђу оста лог, на ње но уте ме ље ње по зи тив-
но су ути ца ли Сан ди ни стич ка ре во лу ци ја у Ни ка ра гви 19. ју ла 1979. го ди-
не, као и де ла Оска ра Ар нул фа Ро ме ра сал ва дор ског би ску па. Ство ри ла се 
по тре ба за те о риј ским раз во јем уну тар но ве те о ло шке пер спек ти ве, па су, 
та ко 1985. го ди не штам па не 52 те зе те о ло ги је осло бо ђе ња. Иако је Ва ти-
кан оштро осу ђи вао ову те о ло ги ју и ста вио под за бра ну штам па ње ових де-
ла, овај про је кат је и да ље на ста вљен, што је про у зро ко ва ло не же ље не по-
сле ди це по пут штам па ња де ла те о ло ги је осло бо ђе ња ши ром све та. Па ра-
док сал но, исто ва жи и за ва ти кан ске до ку мен те: Упут ство за не ке аспек те 
те о ло ги је осло бо ђе ња (1984) и Упут ство о хри шћан ској сло бо ди и осло бо-
ђе њу (1986). Тре ћи до ку мент на сто јао је да де ли мич но убла жи осу де из ра-
же не у пр ва два до ку мен та. У апри лу 1986, кар ди нал Бер нар дин Ган тин до-
нео је пи смо Бра зил ске би скуп ске кон фе рен ци је ко је је па ра фи рао па па Јо-
ван Па вле II, 9. апри ла 1986. го ди не, у ко јој се бра зил ском епи ско па ту са оп-
шта ва да је „те о ло ги ја осло бо ђе ња не са мо по год на већ и ко ри сна“ (Re gi dor, 
1996:10). У том кон тек сту те о ло ги ја осло бо ђе ња тре ба ло је да се ба ви те ма-

4  Са ста нак ла ти но а ме рич ких би ску па у Ме де љи ну био је час ра ђа ња те о ло ги је осло-
бо ђе ња, а кон фе рен ци ја у Пу е бли, од 27. ја ну а ра до 13. фе бру а ра 1979, би ла је кри тич ки 
осврт на њен де се то го ди шњи раз вој. Свр ха кон фе рен ци је у Пу е бли ни је би ла осу да те о ло-
ги је осло бо ђе ња, не го про ми шља ње о пот пу ном осло бо ђе њу и опре де ље њу за си ро ма хе, с 
прав ци ма, упо зо ре њи ма на опа сност од ре дук тив них иде о ло ги ја, ли бе ра ли зма и марк си стич-
ког ко лек ти ви зма, ко ји су у су шти ни ма те ри ја ли стич ки по гле ди на те о ри ју и прак су, идо ла-
три ја бо гат ства у ин ди ви ду ал ном или ко лек ти вом об ли ку, не га ци ја до сто јан ства чо ве ка у од-
но су пре ма схва та њу Цр кве и ин сти ту ци о на ли за ци ја не прав де. Цр ква же ли да бу де сло бод-
на од си сте ма ка ко би мо гла да се опре де ли за чо ве ка. Би ску пи су по зва ли те о ло ге да се су о-
че с кри тич ким при мед ба ма и смер ни ца ма из Пу е бле и да раз ви ју зре ло раз ми шља ње о хри-
шћан ском осло бо ђе њу ко је ни је са мо со ци јал но. Узрок за ла не мо же се тра жи ти са мо на по-
ли тич ком и дру штве ном под руч ју, већ је по треб но осло бо ди ти се и од лич ног гре ха, из во ра 
чо ве ко вог оту ђе ња. Осло бо ђе ње од лич ног и со ци јал ног гре ха истин ски је пут људ ског би-
ћа и оства ре ње за јед ни штва с Бо гом и љу ди ма. Грех оту ђу је у вер ти кал ној и у хо ри зон тал ној 
ди мен зи ји. Пу е бла је на гла си ла по зи тив ни аспект осло бо ђе ња, сме сти ла га у све о шти план 
спа се ња ко је чо век при ма од Бо га, свог осло бо ди те ља. Та ко се осло бо ђе ње оства ру је у исто-
ри ји, али не оста је на исто риј ском, по ли тич ком и со ци јал ном пла ну, већ до би ја сво ју ес ха то-
ло шку ди мен зи ју у Хри сту (Va sily 1986:25). 
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ма спољ ног ду га, да рас пра вља о пет сто го ди шњем ко ло ни ја ли зму, о је два 
при сут ној де мо кра ти ји у мно гим зе мља ма. 

Д) Пре глед и по нов ни уз лет по сле 1989. го ди не: Про бле ми те о ло ги је 
осло бо ђе ња увек су ак ту ел ни и због то га се те о ло зи осло бо ђе ња увек ба ве 
по ли тич ким про бле ми ма као и дру штве но е ко ном ском ди мен зи јом си ро ма-
штва и по тла че но сти (Re gi dor, 1996:13). 

За ни мљи во је на по ме ну ти да је из ме ђу оста лог на те о ло ги ју осло бо-
ђе ња из ве стан ути цај из вр ши ла и те о ло ги ја на де Јир ге на Молт ма на.5 По 
Молт ма ну, цр ква се у бо го слов ској ре флек си ји по сма тра као ес ха то ло шка 
за јед ни ца на де у ко јој је Бог при су тан кроз сво ја обе ћа ња. Цр ква на тај на-
чин по ста је ва жан со ци о ло шки и дру штве ни фак тор ко ја пре у зи ма ак тив-
ну уло гу у ства ра њу бо љег и са вр ше ни јег све та. Основ на уме ша ност ова-
кве бо го слов ске ста ти ке пред ста вља цр кву као бо го чо ве чан ски ор га ни зам 
ко ји се не по вла чи из све та већ ак тив но уче ству је у ње го вом уна пре ђи ва-
њу и обо го тво ре њу. До жи вља ва ју ћи цр кву као де ло Ду ха Све тог, Молт ман 
сма тра да је она по сво јој при ро ди бит но еку мен ска и осло ба ђа ју ћа (Кне же-
вић, 2011:90). Молт ман по сма тра хри шћан ску ве ру пре вас ход но као на ду за 
бу ду ће и са да шње људ ске на ра шта је. У том кон тек сту, за ње га ес ха то ло ги-
ја пред ста вља док три ну о на ди ко ја је ал тер на ти ва јед не дру га чи је бу дућ но-
сти, бу дућ но сти ко ја пред ста вља на ду за све оне ко ји су на не ки на чин по-
тла че ни и ко ји па те, али и за оне ко је већ са да осло ба ђа и те ши (Кне же вић, 
2011:92). 

Те о ло зи осло бо ђе ња сма тра ју да је по јам осло бо ђе ње ве о ма кон кре тан 
и хри шћан ски. Осло бо ђе ње по ти че још из Ста ро га за ве та, из књи ге Из ла ска. 
Из ла зак Је вре ја из Егип та је и нај ва жни ји до га ђај у Ста ром за ве ту где је Бог 
је за по ве дио Мој си ју да „осло бо ди“ свој на род из ве ков ног роп ства (Bur-
tcha ell, 1988:274). Тај чин осло бо ђе ња пред ста вља узор спа си лач ког Бо жи-
јег де ло ва ња и про то тип осло бо ђе ња (Be rryman, 1978:36). Из ла зак из Егип-
та ни је са мо до га ђај већ ски ца осло бо ђе ња ко је да је кључ за ту ма че ње Све-
тог пи сма као ис ку ства да на шњи це. До жи вљај си ро ма штва је вреј ског на ро-
да и ње го во вог ро бо ва ња по ста вља пи та ње о прак си: фа ра он пу шта Је вре је-
ро бо ве, не у име прав де, не го за то што је за стра шен на си љем ко је је пре пла-
ви ло Еги пат (Из ла зак 11). Из ла зак иза бра ног на ро да за фа ра о на је про тив-
за ко ни ти чин, осло ба ђа ње на ро да за ње га је не до пу сти во, јер су Егип ту по-
треб ни ро бо ви, љу ди угра ђе ни у од ре ђе не пла но ве, сред ство да се по стиг-
не пла ни ра на бу дућ ност. У том сми слу из ла зак Је вре ја из Егип та из гле да из-
ван ред но до бар чин, јер се те ме љи на са свим но вом ре ду, на чо ве ко вом до-
сто јан ству. Из ла зак пред ста вља но ве вред но сти и но ви жи вот ко ји тек тре ба 
да се оства ри, што не ће би ти ла ко јер је на род оп те ре ћен ду гом тра ди ци јом 

5  Јир ген Мол тлман (1926) је дан од нај ве ћих не мач ких еван ге ли стич ких те о ло га ХХ 
и ХХI ве ка. Тво рац два те о ло шка прав ца: те о ло ги је на де и те о ло ги је кр ста. 
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пе да го ги је ро бо ва ња. За то је на ро ду по треб на про роч ка реч ко ју је оче ки вао 
и оче ку је од Цр кве (Va sily,1986:25). 

Реч осло бо ђе ње хри шћа ни че сто пре во де из ра зи ма као што су „спа-
се ње“ и „ис ку пље ње“, али иза свих тих пој мо ва ле жи ди ја лек ти ка угње та-
ва ња и ег зо ду са. Ако се осло бо ђе ње схва ти као не ка ап стракт на вр ста спа-
се ња, он да по јам осло бо ђе ња гу би сва ки сми сао (Bur tcha ell, 1988:274). Те о-
ло зи осло бо ђе ња твр де да су обе ћа ња ко ја је Бог дао Изра е лу по че так ис пу-
ње ња цар ства Бо жи јег кроз по ли тич ке до га ђа је. Исто је и у на ше вре ме ка-
ко иде мо ка ко нач ном ис пу ње њу, у то ку је бор ба из ме ђу бла го да ти и гре ха. 
Убр за ње дру гог Хри сто вог до ла ска обе ле жа ва ју исто риј ске, вре мен ске, дру-
штве не и ма те ри јал не про ме не. Пре ма овој те о ло ги ји, уки да ње бе де је оно 
што ус по ста вља Бо жи је цар ство. 

Си ро ма штво и бе да об ја шње ни су струк ту рал ним дру штве ним усло-
ви ма, ко ри сте ћи марк си стич ке ка те го ри је кла се, су ко ба и из ра бљи ва ња као 
основâ за кри тич ке ана ли зе дру штва. Си ро ма штво се ја сно раз ли ку је од бе-
де и оно мо же да има вр ли не јед но став но сти и не до стат ка по све ће но сти зе-
маљ ским ства ри ма. Бе да не ма вр ли не; она ра сла бљу је људ ски по тен ци јал 
чи не ћи у пот пу но сти хри шћан ски жи вот не мо гу ћим (Le vi ne, 1988:243). Ва-
жно је на гла си ти да су те о ло зи осло бо ђе ња по се гли за не ким еле мен ти ма из 
марк си зма због ко јих и да нас тр пе ве ли ке кри ти ке. На при мер, они се по-
зи ва ју на Марк са и ње го вих 11 те за о Фо јер ба ху,6 у ко ји ма Маркс на гла ша-
ва по тре бу за де ла њем и на чи ни ма ко ји по бољ ша ва ју оства ре ње за јед нич ког 
ци ља (Le vi ne, 1988:246). За пра во те о ло зи, као ни фи ло зо фи, не тре ба да бу-
ду са мо те о ре ти ча ри већ је по треб но и да ме ња ју дру штво. Ка ко би ова кво 
гле ди ште за жи ве ло, ова те о ло ги ја се слу жи марк си стич ким сти лом ана ли зе 
кла са ко ја де ли кул ту ру на тла чи те ље и по тла че не. Ова ква кон фликт на со ци-
о ло шка ана ли за тре ба да иден ти фи ку је не прав де и из ра бљи ва ња кроз исто-
ри ју. Марк си зам и те о ло ги ја осло бо ђе ња осу ђу ју ре ли ги ју (хри шћан ство) 
за тре нут но ста ње у дру штву ко ја тла чи те љи ма пру жа по др шку и оправ-
да ва њи хо ву моћ. Али за раз ли ку од марк си зма, те о ло ги ја осло бо ђе ња се 
окре ће Хри сту ко ји до но си осло бо ђе ње. Маркс ни је ус пео да ви ди емо тив-
ну, сим бо лич ку и дру штве ну сна гу Цр кве ко ја би тре ба ло да по слу жи у бор-
би за прав ду. Те о ло зи осло бо ђе ња твр де да се ни су уда љи ли од древ не хри-
шћан ске тра ди ци је ко ри сте ћи марк си стич ку ми сао као сред ство за дру штве-
ну ана ли зу. Они не твр де да ко ри сте марк си зам као фи ло зоф ски по глед на 
свет или све о бу хва тан план за по ли тич ку ак ци ју (http://mb-soft.com/believe/
txn/liberati.htm). Марк си стич ко са гле да ва ње дру штва ко ри сти се оно ли ко ко-
ли ко мо же да бу де сред ство ана ли зе ствар но сти и ко ли ко мо же да про ту ма чи 
пи та ња ко ја се на ла зе пред да на шњег хри шћа ни ном (Va sily,1986:30).   

6  Пре све га ње го ву 11. те зу у ко јој Маркс ка же да фи ло зо фи (у овом слу ча ју те о ло зи) 
не тре ба са мо да на мно ге на чи не ту ма че свет већ и да га ко ре ни то ме ња ју. 
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По сто је, на рав но, и опа сно сти ко ји ма се ова те о ло ги ја из ла же. Пр ву 
опа сност за њу си гур но пред ста вља при бе га ва ње марк си стич кој ана ли зи и 
ре во лу ци о нар ној прак си, а дру гу, пре те ра на по ли ти за ци ја ве ре и те жња да 
се хри шћан ски ан га жман го то во са свим све де на дру штве но и по ли тич ко 
де ло ва ње, као и при ка зи ва ње Хри ста углав ном као по ли тич ког осло бо ди о-
ца, шта ви ше, као ре во лу ци о на ра и суб вер зив не лич но сти. Опа сно је сво ди-
ти хри шћан ство на по ру ку и прак су осло бо ђе ња по тла че них и ис ко ри шћа ва-
них, оста вља ју ћи по стра ни нат при род ни и ре ли ги о зни ка рак тер хри шћан-
ства. Али те о ло ги ја осло бо ђе ња по ста ви ла је пред ла ти но а ме рич ку Цр кву 
као и пред дру штво да на шњи це про блем сми сла хри шћан ства и по сла ња 
Цр кве (Va sily,1979:427). 

Глав ни пред став ни ци те о ло ги је осло бо ђе ња су за чет ник Гу ста во Ги-
те рез (1928), бра ћа Ле о нар до (1938) и Хло до век Боф (1944), Ху го Асман 
(1933–2008) и Џон Со бри но (1938). Из Ги те ре зо вих де ла, по зна ча јан из два-
ја ју се Ка те о ло ги ји осло бо ђе ња. Пер спек ти ве (Ha cia una te o lo gía de la Li-
be ra ción. Per spec ti vas, Li ma, 1971), Хри шћан ство и Тре ћи свет (Cri sti a ni smo 
y Ter cer Mun do, Ma drid, 1973), Исто риј ска сна га си ро ма шних (La fu er za hi-
stó ri ca de los po bres, Li ma, 1979) и Пи ти са соп стве ног из во ра: кроз ду хов-
но пу то ва ње јед ног на ро да (Be ber en su pro pio po zo: en el iti ne ra rio espi ri tual 
de un pu e blo, Li ma, 1983). Ги те рез сма тра да ла ти но а ме рич ке при ли ке има ју 
по тре бу за те о ло ги јом ко ја ће би ти „кри тич ко раз ми шља ње над исто риј ском 
прак сом у све тлу ве ре“, да је те о ло ги ја осло бо ђе ња по ку шај да се ве ра схва-
ти као исто риј ска осло бо ди лач ка прак са ис ко ри шћа ва них, пре зре них ра са 
и на иви цу гур ну тих кул ту ра (Va sily,1986:26). На кри ти ке да се те о ло ги ја 
осло бо ђе ња слу жи мар ки стич ким иде ја ма Ги те рез је од го во рио да се не ра-
ди о при бли жа ва њу те о ло ги је и марк си стич ке ана ли зе, већ о при бли жа ва њу 
те о ло ги је и дру штве них на у ка. Не по сто је та ко те шке си ту а ци је ко је би мо-
гле да оправ да ју из у зет ке пред све оп штим зах те ви ма хри шћан ске љу ба ви, 
па Ги те рез у том све тлу по сма тра кла сни су коб, при хва та бор бу, али не и мр-
жњу. Еван ђе о ско за у зи ма ње тра жи да љу би мо не при ја те ље. Ги те рез, осим 
то га, спо ми ње ка ко кла сну бор бу као по јам ни је из ми слио Maркс већ гра-
ђан ски исто ри ча ри и до да је да је исто риј ски су коб очи глед на чи ње ни ца. По-
ла зи ште те о ло шког раз ми шља ња за ње га је ве ра на ро да из ра же на у исто риј-
ској прак си осло бо ђе ња од не прав ди. Прак са је по че так и свр ха те о ло ги је, 
ко ја је дру ги чин с об зи ром на пр ви, на прак су. Ве ра по ста је исто што и чо ве-
ко во де ло ва ње. Чо век се с Бож јом тај ном су сре ће у исто ри ји, а не из ван ње. 

Све ште ни ци, бра ћа Ле о нар до и Хло до век Боф оти шли су да жи ве с 
чла но ви ма нај си ро ма шни јих бра зил ских Те мељ них за јед ни ца, где су про у-
ча ва ли до жи вљај Бо га њи хо вих чла но ва. За кљу чи ли су да је њи хов до жи-
вљај про жет скру ше но шћу, фа та ли змом, тр пље њем и кр стом. Та кву сли ку 
Хри ста на ро ду је на мет нуо тла чи тељ, ко ји је ти ме пре ва рио на род. Те о лог је 
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по зван да на ро ду от кри је дру гу стра ну Хри сто вог ли ка чи ји је циљ чо ве ко-
ва сло бо да (Va sily,1986:28). Боф упо зо ра ва да је Хри стос за хри шћа ни на од-
го вор за све. Исус је до шао да оздра ви ствар ност у свим ње ним ко смич ким, 
људ ским и дру штве ним ди мен зи ја ма. Њи ме за по чи ње по сто ја ње, оства ре-
ње цар ства Бож јег, ко је не зна чи са мо крај гре ха већ и све га оно га што грех 
до но си као по сле ди цу за чо ве ка, дру штво и уни вер зум. Цар ство Бож је мо-
ра да уне се про ме не у кон кре тан чо ве ков жи вот. У Ису со вој лич но сти вас-
кр се ње пред ста вља вр ху нац пот пу ног осло бо ђе ња, па је Хри сто во вас кр се-
ње из вор на де осло бо ђе ња. Та ко Хри стос, кроз хри сто ло шке фор му ла ци је, 
и да нас од го ва ра на те жње чо ве ка Ла тин ске Аме ри ке, као што ће на ста ви-
ти да од го ва ра зах те ви ма и тра же њи ма љу ди свих вре ме на, исто као што су 
хри сто ло шке фор му ла ци је од го во ри ле кул тур ним и исто риј ским зах те ви ма 
ми ну лих вре ме на. Боф сма тра да за да на шњег чо ве ка, ко ји у Ла тин ској Аме-
ри ци жи ви у ста њу не пра вед не по тла че но сти из ко је же ли да иза ђе, Хри сто-
ву ствар ност нај бо ље из ра жа ва из раз Хри стос Осло бо ди лац.7 Све стан је да 
тај из раз мо же би ти иде о ло ги зо ван и по ли ти зо ван, да мо же би ти иде о ло шки 
и по ли тич ки ин стру мен та ли зо ван као што се то уоста лом у про шло сти до-
га ђа ло с тра ди ци о нал ним хри сто ло шким на сло ви ма. Ина че Боф не не ги ра 
тврд ње тра ди ци о нал не хри сто ло ги је, али ипак ми сли да не ки хри сто ло шки 
на зи ви ко је је ство ри ла и пре не ла тра ди ци ја, од го ва ра ју ћи на кон крет не зах-
те ве сво га вре ме на ни су до кра ја из ра зи ли бо гат ство Ису со ве лич но сти, те 
да да на шњем чо ве ку ко ји је жи вот но сме штен у дру ги кон текст мо гу би ти 
не ра зу мљи ви (Va sily,1986:27). У књи зи Цр ква: ха ри зма и власт. Есе ји о ми-
ли тант ној екли си о ло ги ји (Igre ja: ca ri sma e po der. En sa i os de uma ec le si o lo-
gia mi li tan te) Боф не си сте мат ски, у ни зу кон фе рен ци ја, из но си сво ју иде ју о 
екли си о ге не зи (ра ђа њу цр кве). Цр ква ра сте у Те мељ ним за јед ни ца ма ко је су 
но ви и из вор ни об лик про жи вља ва ња ве ре, ор га ни зо ва ња око све тих тај ни 
и но вих слу жби ла и ка. За Бо фа, ра ђа ње цр кве из ве ре си ро ма ха ра зу мљи во 
је са мо ако се по ђе од ис ку ства Те мељ них за јед ни ца, по себ но оних у бра зил-
ској цр кви. То ис ку ство во ди и от кри ва њу јед ног но вог об ли ка цр кве ко ји би 
се ра ђао из ср ца Бож јег на ро да. За то Боф не сма тра цр кву не чим ко нач ним и 
од ре ђе ним; она увек мо же да се ор га ни зу је на нов на чин, а ње ном се ин сти-
ту ци о на ли зму мо же да ти но ви сми сао. Од нос из ме ђу хи је рар хи је и на ро да 
мо же да по ста не дру га чи ји, а уло ге мо гу би ти по де ље не на дру ги на чин. Боф 
сма тра да Исус же ли она кву цр кву ко ја је на ста ла из од лу ке апо сто ла под 
ути ца јем Све тог ду ха, ко ја је су о че на с кон крет ним исто риј ским при ли ка ма. 
Он сма тра да је цр ква као ин сти ту ци ја под ло жна од ре ђе ној дру штве ној сре-
ди ни, као и да је да на шња цр ква ор га ни зо ва на по узо ру на кла сно уре ђе ње, а 

7  Ина че на сло ве чу ве не Бо фо ве књи ге је Исус Хри стос Осло бо ди лац. Есеј о кри-
тич кој Хри сто ло ги ји на шег вре ме на (Je sus Cri sto Li ber ta dor. En sa io de Cri sto lo gia Crí ti ca pa-
ra nos so Tem po). 



Religija i tolerancija, Vol. XIII, № 23, Januar – Jun, 2015. 33

на род ли шен бли зи не хи је рар хи је (Va sily,1986:37). Да ље, Боф на гла ша ва да 
је те мељ ни за да так те о ло ги је да раз ми шља о Бо гу: „За нас су да нас су штин-
ски про бле ми бе да, глад, ге но цид, кон крет на мо рал на и по ли тич ка по тла че-
ност. Ба ви ти се пра вом те о ло ги јом зна чи раз ми шља ти о то ме у Бо жи јем све-
тлу. Боф, осим то га, у свом те о ло шком раз ми шља њу по се же за дру штве ним 
на у ка ма јер сма тра да на тај на чин ве ри до да је ра ци о нал ност. У сред њем ве-
ку тај ра ци о нал ни еле мент би ла је фи ло зо фи ја, да нас су то дру штве не на у-
ке, ко је во де ту ма че њу ме ха ни зма ствар но сти, кри тич ком по сма тра њу исто-
риј ских и дру штве них струк ту ра. Сва ка на у ка мо же да има се ну иде о ло ги-
је, не чи јег ин те ре са. Боф при ме ћу је да Maркс ни је ни отац ни кум те о ло ги-
је осло бо ђе ња. Оп ту жбе о по ве за но сти с марк си змом мо гу да на ста ну ако 
се те о ло ги ја осло бо ђе ња са мо чи та, ако се не иде на ње не из во ре на дах ну-
ћа и кон крет них бор би. Он твр ди да се са мо из књи га, без жи вот ног кон тек-
ста не мо же схва ти ти те о ло ги ја осло бо ђе ња, те да се ње ном осу дом на но си 
не прав да си ро ма си ма. Марк си зам је за те о ло ги ју осло бо ђе ња дру штве но-
по ли тич ко по сред ни штво у от кри ва њу ствар но сти, у тра же њу узро ка си ро-
ма штва, по тла че но сти и мар ги на ци је. Мно ги се те о ло зи ко ри сте ин ту и ци ја-
ма марк си зма, али на кон ана ли зе пре ла зе на те о ло шко ту ма че ње на те ме љу 
из во ра ве ре, Све тог пи сма, тра ди ци је, вер ског осе ћа ја, цр кве ног уче ња, ми-
шље ња те о ло га и на род не по бо жно сти. Марк си зам се, пре ма Бо фу,  су прот-
ста вља ве ри и као та кав не сме се да се ко ри сти у те о ло ги ји. Но, ако се ме-
то да оде ли од марк си стич ке ме та фи зи ке, он да ме то да вре ди оно ли ко ко ли ко 
вре ди, оно ли ко ко ли ко от кри ва ствар ност, ту ма чи по ја ве. Исто ри ја ће да од-
лу чи о вред но сти та квог про су ђи ва ња, за кљу чу је Боф. Пра ви про блем ни је 
марк си зам, већ страх од про ме не или у цр кви или у дру штву — твр ди Боф и 
до да је да те о ло ги ја осло бо ђе ња мо же да бу де пут у сва ком тла чи тељ ском си-
сте му, па и у оном марк си стич ком. По ми ње по ку ша је пре зви те ри ја на ца на 
Ку би и за кљу чу је да су „ре жи ми тзв. ре ал ног со ци ја ли зма спро ве ли ре во лу-
ци ју гла ди, али још ни су по ди гли ре во лу ци ју сло бо де“. 

Асман је ра ди кал ни ји од Ги ти е ре за; за ње га прак са има при мат над 
те о ри јом: го во ри ти исти ну не ма сми сла ако не зна чи чи ни ти исти ну. Исти-
на је увек исто риј ска и исто што и де лат на прак са, ко ја пре о бра жа ва свет. 
Ве ра мо же би ти исто риј ски исти ни та са мо ка да по ста је, ка да је исто риј-
ски де ло твор на за чо ве ко во осло бо ђе ње. Та ко је исти на ве ре уско по ве за-
на с етич ко-по ли тич ком ди мен зи јом. Не по сто је кри те ри ју ми ван исто риј-
ског кон тек ста. Асман сма тра да су дру ге те о ло ги је по де ли ле, рас пар ча ле 
те о ло ги ју на по је ди нач не те о ло ги је. Са мо је те о ло ги ја осло бо ђе ња „кри-
тич ко раз ми шља ње о прак си“ и ре ак ци ја је на оне по де ље не те о ло ги је. Ас
ман упо зо ра ва да те о ло ги ји осло бо ђе ња пре ти опа сност да по ста не ре ги о-
нал на те о ло ги ја, те о ло шко раз ми шља ње са мо јед но га кул тур ног и ге о граф-
ског под руч ја. 
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За Џо на Со бри на те о ло ги ја осло бо ђе ња је про дор си ро ма ха на по зор-
ни цу јед ног хри шћан ског кон ти нен та; на кон ве ко ва не прав ди ла ти но а ме-
рич ки си ро ма си по ста ли су све сни сво је си ту а ци је, схва ти ли су да ни је во-
ља Бож ја да бу ду ис ко ри шћа ва ни. Знак је вре ме на што је и цр ква по ста ла со-
ли дар на са си ро ма си ма, па је по че ла да де лу је и да се и бо ри за њи хо во осло-
бо ђе ње (Va sily,1986:26-27). 

Му че ни ци и све до ци те о ло ги је осло бо ђе ња и по тла че них 

Нео п ход но је по ме ну ти оне ко ји су сво јим лич ним при ме ром и жи во-
том све до чи ли за си ро ма шне и не срећ не. То су Ер не сто Кар де нал, Дон Хел-
дер Ка ма ра, Ка ми ло То рес, Ма ну ел Ла ра ин, Оскар Ро ме ро и Кар лос Му хи-
ка. 

Ер не сто Кар де нал (1925), Ни ка ра гва нац, ка то лич ки све ште ник, пе-
сник и по ли ти чар. Из у ча вао је фи ло зо фи ју и књи жев ност у Мек си ку и 
САД-у. Као же сто ки про тив ник вла сто др шца Со мо се био је при мо ран да оде 
у из гнан ство 1957. го ди не. На пад на дик та то ра, по ли циј ски ре жим и до лар-
ске мо но по ли сте ис по ља ва у Нул то ме ча су 1960, Епи гра ми ма 1961, не по-
сред ним, го вор ним, ста ти стич ким, су во пар ним је зи ком све до ка ко ји об зна-
њу је на си ље и за ла же се за про го ње не и по тла че не. Стра стан је про у ча ва лац 
иш че злих прет ко лум бов ских на ро да и кул ту ра, на ро чи то „со ци ја ли стич ког 
цар ства Ин ка“ чи је пред но сти у од но су на на шу за пад њач ку ци ви ли за ци ју 
увер љи во ис ти че Не по у здан те снац 1967. го ди не. Од 1966. до 1977, као све-
ште ник и пе сник жи вео је на острв це ту Со ле ни та ме (ту је на пи сао сво је чу-
ве но Со ле ни тан ско је ван ђе ље) где је осно вао на се ље (ве ли ко је зе ро у уну-
тра шњо сти Ни ка ра гве) у ко јем се жи ви по на че ли ма јед на ко сти и прав де ко-
је је Кар де нал про по ве дао (Ко шу тић, 1978:258).

Дон Хел дер Ка ма ра (1909–1999) био је над би скуп Олин де и Ре си феа 
у Бра зи лу и пред став ник со ци ја ли стич ке ори јен та ци је ко ја се за ла га ла за не-
на сил ну ре во лу ци ју, за ми ран пут со ци ја ли стич ког пре о бра жа ја кон ти нен-
та. Дон Хел де ра Ка ма ру пам те га као ди на мич ног чо ве ка ко ји и да нас иза зи-
ва па жњу и ди вље ње љу ди раз ли чи тих иде о ло шких ори јен та ци ја (Mli von-
čić, 1988:138). Ка ма ра је по стао по јам ан га жо ва ног хри шћан ског по сле ни ка, 
уче ству ју ћи на Дру гом ва ти кан ском са бо ру, као јед но ста ван чо век, без на-
ме ре да би ло ко га за ди ви али је од пр вог тре нут ка сво је па стир ске де лат но-
сти по ка зао ве ли чи ну ду ха и ши ри ну по гле да. Као мла ди све ште ник ба вио 
се вас пи та њем бо го сло ва, обра зо ва њем и по ли ти ком. Ка сни је, у Риу де Жа-
не и ру ра дио је ме ђу си ро ма шним жи вљем у фа ве ла ма. Иако га је власт про-
го ни ла, пи шу ћи про тив ње га и на зи ва ју ћи га цр ве ним би ску пом или ђа во лом 
са ми тром на гла ви, ни је мо гла да оне мо гу ћи де ло ва ње ње го вог по жр тво ва-
ног ду ха. Ка ма ра ни је же лео да цр ква жи ви на ру бу исто ри је већ да бу де у 
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жи жи ла ти но а ме рич ких и свет ских до га ђа ја, јер са мо та ко цр ква у пот пу но-
сти ис пу ња ва сво ју ми си ју. За ла гао се за раз би ја ње ла ти фун ди ја, за рав но-
мер ну рас по де лу до ба ра, по ли тич ку и еко ном ску не за ви сност кон ти нен та, 
ан ти ко ло ни ја ли зам, ан ти им пе ри ја ли зам, не свр ста ност, уки да ње мо ћи оли-
гар хи је у ко рист по тла че них. Сма трао је да цр ква мо ра да пре ста не са де-
ло ва њем ко је од би ја љу де, као и да ње на функ ци ја не „бу де опи јум за на-
род“. Од мах по по врат ку са Дру гог ва ти кан ског са бо ра раз де лио је има ње 
сво је би ску пи је си ро ма шним се ља ци ма, жр тва ма бе зозб зир них ве ле по сед-
ни ка. На пи сао је књи гу Спи ра ла на си ља (Spi ral of Vi o len ce) о ра ту у Ви јет-
на му. Исе лио се из свог би скуп ског дво ра и жи вео скром но, не у глед ног из-
гле да. Уме сто рас ко шног и злат ног кр ста и лан ца, око вра та је но сио са мо 
др ве ни крст (Mli von čić, 1988:141). Чу ве на је ње го ва из ја ва:“ Ка да си ро ма-
шни ма да јем хра ну на зи ва ју ме све цем а кад пи там за што си ро ма шни не ма-
ју хра ну, на зи ва ју ме ко му ни стом“. Ка да је Ка ма ра на пу стио овај свет, бра-
зил ски пред сед ник, без об зи ра на су прот не по ли тич ке ста во ве, про гла сио је 
тро днев ну жа лост. 

Ка ми ло То рес Ре стре по (1929–1966) је био ко лум биј ски све ште ник, 
со ци ја ли ста, пи о нир те о ло ги је осло бо ђе ња, ге ри лац ко ји је по ги нуо са пу-
шком у ру ци. Ро ђен је у бо га тој по ро ди ци у Бо го ти. До 1946. го ди не жи вео 
је у Евро пи док му се ро ди те љи ни су раз ве ли. Го ди не 1946. вра ћа се у Ко-
лум би ју где упи су је бо го сло ви ју. Ње го во по и ма ње хри шћан ства иза зва ло је 
ужас пред дру штев ном не јед на ко шћу, не прав дом и те шким си ро ма штвом, 
на кон че га до жи вља ва по ли тич ки пре о бра жај кроз дик су си је са оста лим бо-
го сло ви ма о овим те ма ма. По сле за вр ше не бо го сло ви је од ла зи на сту ди је 
со ци о ло ги је у Бел ги ју, на Лу вен, ка то лич ки уни вер зи тет, где ор га ни зу је по-
ли тич ку гру пу ко ја ће се пре се ли ти у Па риз и ко јој ће се при дру жи ти број-
ни ко лум биј ски ми сли о ци у же љи да спро ве ду со ци о ло шка про у ча ва ња ре-
ал но сти у Ко лум би ји. То рес је у то ме ус пео ка да је ди пло ми рао 1958. го ди-
не са те зом ко ја је ка сни је об ја вље на под на сло вом Про ле те ри за ци ја у Бо го-
ти. Ово ва жно де ло о си ро ма штву у Ко лум би ји по ста ло је шти во ко је се чи-
та ло не са мо по Ко лум би ји већ и ши ром Ла тин ске Аме ри ке. По по врат ку у 
Бо го ту, То рес је по ја чао свој по ли тич ки рад.  Ор га ни зо вао је сту ден те као и 
све оне ко ји су би ли из ра бљи ва ни. За по чео је по бу ну про тив тра ди ци о нал-
не хи је рар хи је и оби ча ја Ка то лич ке цр кве, што га је до ве ло у су коб са ви со-
ким све ште ни ци ма ко ји су би ли уз им пе ри ја ли сте. Цр кве ни кон зер ва тив ни 
кру го ви ни су се сла га ли са ње го вом де лат но шћу као ни са ње го вим ра ди-
кал ним ан ти ка пи та ли стич ким ста во ви ма. Про те ран је са др жав ног уни вер-
зи те та а уки ну то му је и фи нан си ра ње со ци о ло шких на уч них ра до ва. Као 
хри шћа нин и све ште ник био је ужа снут си ро ма штвом и бе дом. По ку ша вао 
је да про на ђе об ја шње ње за узро ке ових не јед на ко сти што га је до ве ло до 
то га да при хва ти на ро чи ту ме ша ви ну иде ја марк си зма и хри шћан ства. То-
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рес је уочио да је по треб но пот пу но пре о бра ће ње дру штва и раз би ја ње под-
ва ле им пе ри ја ли зма. За раз ли ку од дон Хел де ра Ка ма ре, То рес је при па дао 
стру ји ко ја се за ла га ла за ку бан ски мо дел ре во лу ци је што је зна чи ло по кре-
та ње ма са на ору жа ну бор бу, сма тра ју ћи да са мо на сил на ре во лу ци ја мо-
же да пре о бра зи кон ти нент а да су хри шћа ни мо рал но оба ве зни да у ре во-
лу ци ји уче ству ју. Го ди не 1964. и 1965. То рес ства ра по ли тич ки по крет Ује-
ди ње ни на род ни фронт и ор га ни зу је ве ли ке ску по ве, де мон стра ци је, кам па-
ње на уни вер зи те ти ма и фа бри ка ма. Ка да је др жа ва по че ла да про го ни ак ти-
ви сте, То рес је за кљу чио да је нео п ход но да се раз би је ка пи та ли стич ка др-
жа ва сту па њем у до дир са На род ном осло бо ди лач ком вој ском, осно ва ном у 
то вре ме и на дах ну том ку бан ском ре во лу ци јом и Че Ге ва ром. Сво ју по ли-
тич ку ак тив ност на пу стио је 1965. го ди не. При дру жио се На род ној вој сци 
у бор би про тив ре жи ма. По ги нуо је 1966. го ди не. Хи ља де љу ди са цве ћем у 
ру ка ма до шло је на ње го ву са хра ну. Из По ру ке хри шћа ни ма тре ба из дво ји-
ти: „Нео п ход но је да у овом кључ ном тре нут ку у на шој исто ри ји, хри шћа-
ни сто је чвр сто на основ ним те ме љи ма сво је ве ре. Срж хри шћан ства је љу-
бав пре ма бли жњем, ка ко ка же апо стол Па вле у по сла ни ци Ри мља ни ма 13,8. 
Да би ова ква љу бав би ла исти ни та мо ра да бу де де ло твор на. Ако су до бро-
то љу бље, ми ло сти ња, ма ло бес плат них шко ла, си но ним за ми ло ср ђе то ни је 
до вољ но да се на хра ни ве ћи на глад них или да се оде ну на ги, већ мо ра мо да 
на ђе мо де ло твор на сред ства за до бро бит ве ћи не. Ова ква сред ства не ће одо-
бри ти при ви ле го ва на ма њи на ко ја има моћ, јер де ло твор на сред ства под ра-
зу ме ва ју да вла да лач ке ма њи не жр тву ју сво је при ви ле ги је“. Да кле, То рес је 
цео свој жи вот по све тио бор би за сло бо ду по тла че них, си ро ма шних и угње-
та ва них и, на кра ју, при дру жив ши се ору жа ним ре во лу ци о на ри ма по ло жио 
свој жи вот за осло бо ђе ње. Не ке зна чај не уста но ве кул ту ре у Ко лум би ји, као 
што су би бли о те ке, уни вер зи те ти, тр го ви, ка то лич ки сту дент ски до мо ви у 
Мек си ку, па и на Уни вер зи те ту Лу вен у Бел ги ји где је сту ди рао со ци о ло ги ју, 
но се ње го во име. Ње гов жи вот и де ло на дах ну ли су мно ге да ис пе ва ју пе сме 
у ње го ву част. На при мер, чи ле ан ски кан та у тор Да ни ел Ви ље ти учи нио је то 
пе смом Све тло сни крст (http://www.filosofia.org/ave/001/a230.htm).

Ма ну ел Ла ра ин Ера зу рис (1906–1966) био је ис так ну ти чи ле ан ски би-
скуп, јед на од во де ћих фи гу ра ла ти но а ме рич ке цр кве два де се тог ве ка и је-
дан од нај ва жни јих прет ход ни ка Дру гог ва ти кан ског са бо ра са овог кон ти-
нен та. Ду бо ко ве ран је ван ђе љу, био је по се бан по сво јој отво ре но сти за иза-
зо ве и сло же ност са вре ме ног све та. Шко ло вао се у Ри му и по по врат ку у 
Сан тја го по стао све ште ник. Од мах по сле за вр шет ка Дру гог ва ти кан ског са-
бо ра, као пред сед ник Епи ско пал ног са ве та Ла тин ске Аме ри ке пи сао је о 
уче њу цр кве освр ћу ћи се на вр ло сло жен и те жак раз вој ла ти но а ме рич ког 
кон ти нен та. Ис ти цао је да је нај ве ћа опа сност за кон ти нент ма те ри јал на и 
ду хов на раз ви је ност ко ја по га ђа Тре ћи свет. Си ро ма штво ко је по га ђа две 
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тре ћи не чо ве чан ства и не пре ста но по ве ћа ва ње раз ли ка из ме ђу бо га тих и си-
ро ма шних, во де дру штве ним на пе то сти ма и по бу на ма ко ји су узрок ло кал-
них и свет ских су ко ба. Не раз ви је ност Тре ћег све та ни је са мо опа сност за 
мир, већ је пре кид ми ра с об зи ром на чи ње ни цу да си ро ма штво, глад и бо-
ле сти иза зи ва ју ве ли ки број смрт но сти. У ве зи са овим Ла ра ин на гла ша ва: 
„По но ви мо, за нас Ла ти но а ме ри кан це пра ва рат на опа сност ни је атом ско 
оруж је (иако пред ста вља опа сну прет њу) ко је не ма мо и ко је ни је ди рект но 
упе ре но про тив нас, већ не раз ви је ност“ (Lar rain, 1966:44). Ла тин ска Аме ри-
ка има пра во да од бо га ти јих зе ма ља тра жи по моћ ка ко би се убр зао раз вој 
кон ти нен та али по кре тач раз во ја мо ра да бу де у са мом кон ти нен ту. По Ла-
ра и ну по сто је мно ги об ли ци не раз ви је но сти, као на при мер по љо при вре да, 
нео бра ђе не ве ли ке по вр ши не зе мље, не до ста так ин ду стри је, не пи сме ност, 
ни зак кул тур ни ни во, не до ста так ко му ни ка ци ја (Mli von čić, 1988:23). По зна-
ти ји као дон Ма ну ел или Ма но, га јио је љу бав пре ма си ро ма шни ма и био за-
бри нут за њи хо ву суд би ну. По др жа вао је бор бу рад ни ка за ве ћа пра ва. За ла-
гао се за аграр ну ре фор му, за да ва ње цр кве не зе мље се ља ци ма, за иде ју ко ја 
би за у век из ме ни ла чи ле ан ско се ло. Зах те вао је сло бо ду за по ли ти ча ре ко ји 
су ра ди ли за оп ште до бро. На за вр шном за се да њу Дру гог ва ти кан ског са бо-
ра из ја вио је: „Ако мла ди љу ди сма тра ју да цр ква не ма хра бро сти да при ме-
ни сво ја са зна ња, уда ри ће нас по ле ђи ма и оти ћи за дру гим иде о ло ги ја ма“. 
Ње гов па стир ски пут из не на да се окон чао у ауто мо бил ској не сре ћи 1966. 
го ди не. Иако је био је дан од на иј стак ну ти јих све ште ни ка Чи леа, Ла ра ин је 
био по знат ши ром Ла тин ске Аме ри ке. Они ко ји су га по зна ва ли и они ко ји 
су про у ча ва ли ње гов рад, ис ти чу да му се мо ра ода ти при зна ње као пра вом 
оцу ла ти но а ме рич ке цр кве ко ји је по се до вао све је ван ђе о ске вр ли не и да ро-
ве и ко је је као све тац уз вра тио Бо гу.  

Оскар Ро ме ро (1917–1980) био је би скуп Сан Сал ва до ра или би скуп 
си ро ма шних. Шко ло вао се у Ри му на Гре го ри ја ни, јед ном од нај по зна ти јих 
ка то лич ких уни вер зи те та. По по врат ку са шко ло ва ња по стао је све ште ник. 
У по чет ку је био по ву чен и пла шљив дру же ћи се не пре кид но са књи га ма, 
за ла жу ћи се за до бре од но се са вој ним дик та то ри ма. Ме ђу тим, уби ство ње-
го вог при ја те ља ису сов ца Ру ти ља Гран деа (ко ји се за ла гао за се ља ке хра бре-
ћи их да се син ди кал но ор га ни зу ју и тра же пра ва до стој на чо ве ка), отво ри ло 
му је очи и ути ца ло на ње гов пот пу ни пре о бра жај. У тре нут ку кад се на шао 
пред мр твим те лом сво га при ја те ља био је ве о ма по тре сен. Тај до жи вљај ка-
сни је је опи сао ова ко: „Ако су га уби ли за оно што је чи нио и ра дио, он да и 
ја мо рам по ћи истим пу тем. Ру ти љо ми је отво рио очи.“ Од мах на кон уби-
ства на ја вио је ка ко ви ше не ће са ра ђи ва ти с вла дом све док зло чин не бу де 
ра све тљен. Ка да је име но ван за би ску па, не пре кид но се су сре тао са љу ди ма, 
че сто је по се ћи вао се о ске па ро хи је и са па ро хи ја ни ма де лио њи хо ве скром-
не обро ке. У над би скуп ској ку ри ји уре дио је ма лу ка фа ну-ре сто ран где су се 
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љу ди мо гли оку пља ти и раз ме ни ти ми шље ња. Че сто је и сам свра ћао и раз-
го ва рао с њи ма. Ни је жи вео у би скуп ском дво ру већ у јед но став ној со би јед-
не бол ни це где су се ле чи ли обо ле ли од ра ка. На тај на чин је же лео да бу де 
бли зу нај те жих бо ле сни ка. Пре ки нуо је из град њу ка те дра ле у Сан Сал ва до-
ру: „Кад пре ста ну уби ја ња и глад ни бу ду на си ће ни, та да мо же мо на ста ви ти 
с град њом ка те дра ле“. Ина че Ро ме ро је био ве о ма мо ли твен, али је схва тао 
да ни је до вољ но са мо мо ли ти се. Мо ли ти се зна чи чи ни ти све што је у људ-
ској мо ћи и исто вре ме но се узда ти у Бож је де ло ва ње. Го во рио је: „Мо ли ти и 
од Бо га оче ки ва ти све, а не чи ни ти ни шта – то ни је мо ли тва. То је ле њост и 
оту ђе ност. То је па сив ност и опор ту ни зам. Про шла су вре ме на, дра га бра ћо 
и се стре, кад се ни је чи ни ло ни шта и ка да се го во ри ло да је то во ља Бож ја. 
Мно го то га што се до га ђа ни је по Бож јој во љи. Кад је чо век у мо гућ но сти да 
при до не се по бољ ша њу при ли ка и мо ли Бо га да му да хра бро сти то и учи ни 
– то је он да мо ли тва. Го во рио је још ова ко: „Ако Хри стос, Син Бо жи ји, ко ји 
де ли жи вот си ро ма ха, по ни зно уми ре смр ћу ро ба на кр сту, он да то мо ра би-
ти по сле ди ца на ше хри шћан ске ве ре. Хри шћа нин ко ји ову оба ве зу са о се ћа-
ња са си ро ма си ма не же ли да спро ве де у де ло, ни је до сто јан то га име на. То 
за ла га ње има за по сле ди цу про гон ство, јер - ве руј те ми, бра ћо мо ја - ко ста-
је на стра ну си ро ма шних мо ра има ти исту суд би ну као и они. А зна мо шта 
је суд би на си ро ма шних у Сал ва до ру: осу ђе ни су да не ста ју, да им се оти ма, 
да се му че и уби ја ју“. У сво јој зе мљи Ро ме ро је до би јао све ви ше прет њи. 
Зва нич на цр ква се на то ни је оба зи ра ла. Дан на кон што је слу жио ми су у јед-
ној цр кви, про на ђен је ве ли ки ков чег пун ди на ми та, али је та да бом ба за ка-
за ла. У јед ном раз го во ру с мек сич ким но ви на рем, две сед ми це пре не го што 
ће би ти уби јен, ре као је: «Че сто ми пре те. Мо рам Вам ре ћи да као хри шћа-
нин не ве ру јем у смрт без вас кр се ња. Бу дем ли уби јен вас кр сну ћу у сал ва-
дор ском на ро ду … Као па стир ду жан сам по Бож јем на ло гу да дам свој жи-
вот за оне ко је љу бим - за све Сал ва до ри јан це, па и за оне ко ји ће ме мо жда 
уби ти. Бу ду ли се прет ње оства ри ле, већ са да при но сим сво ју крв за осло-
бо ђе ње и вас крс Сал ва до ра.“ Дан пре смр ти је у још јед ној од ва жној не дељ-
ној про по ве ди по звао вој ни ке да не уби ја ју сво је су гра ђа не. Не ду го пре то-
га на пи сао је јав но пи смо пред сед ни ку САД-а тра же ћи од ње га да пре ста-
не да вој но по ма же сал ва дор ску вла ду. Тих да на Ро ме ро је пред о се ћао шта 
му се спре ма. У ауто мо би лу се во зио сам, ка ко не би угро зио дру ге. Ис по ве-
дио се 24. мар та 1980, го ди не пре ми се. Ми су је слу жио у бол нич кој ка пе ли. 
У про по ве ди је го во рио о зр ну је ван ђе ља ко је мо ра па сти у зе мљу и умре-
ти ка ко би до не ло бо гат род. Ка да је кре нуо пре ма ол та ру да при не се хлеб 
и ви но од јек нуо је смр то но сни хи тац. Сру шио се иза ол та ра об ли вен кр вљу. 
Ме так га је по го дио у ср це. Од ве зли су га у бол ни цу, али му ви ше ни је би-
ло по мо ћи. Ге не рал ни ви кар над би ску пи је Ри кар до Ури о сте сле де ћег да-
на на ми си је из го во рио оно што је осе ћа ло сто ти не хи ља да љу ди ко ји су се 
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опра шта ли од Ро ме ра: „Уби ли су на шег оца, уби ли су на шег па сти ра, умо-
ри ли су на шег про ро ка, умо ри ли су на шег во ђу. Осе ћа мо се као да је сва ко 
од нас из гу био део се бе.“ Ње го вој са хра ни при су ство ва ло је око че тврт ми-
ли о на љу ди из це ло га све та. Ро ме ро је и да нас је по знат и оми љен ме ђу сал-
ва дор ским си ро ма си ма ко ји га сма тра ју за све ца, иако га мно ги оп ту жу ју за 
марк си стич ке иде је и ста во ве. Ње го ва смрт је у све ту на и шла на осу де, из-
над Ве ли ких за пад них вра та Вест мин стер ске опа ти је у Лон до ну по диг ну та 
му је ста туа (http://www.e-novine.com/drustvo/79722-Budem-ubijen-uskrsnut-
salvadorskom-narodu.html 12.11.2014.).  

Кар лос Му хи ка (1930–1974) је био ар ген тин ски све ште ник и про фе-
сор, је дан од глав них пред став ни ка по кре та Све ште ни ци за Тре ћи свет.8 
Отац Кар лос Му хи ка је био па ра диг ма свог вре ме на. По ти цао је из бо га ти-
је гра ђан ске кла се а дао свој жи вот за нај си ро ма шни је. С об зи ром да је био 
из у зет но ин те ли ген тан, сле ди ла му је цр кве на ка ри је ра од ко је је од у стао 
да би слу жио си ро ма шни ма. Жи вео је без стра ха и не тра же ћи ни шта за се-
бе. На кон ру ко по ло же ња по ма гао је глав ном ар ген тин ском би ску пу, а чим је 
за по чео све ште нич ку де лат ност су срео се са про бле ми ма. Му хи ка ду хо ви-
то опи су је јед но од сво јих пр вих па стир ских пу то ва ња: „Ми слим да је све-
ште нич ка ми си ја да ши ри је ван ђе ље ме ђу си ро ма шни ма ... и оспо ри бо гат-
ство, али до ла зи вре ме ка да бо га ти не же ле да се про по ве да, у Со ко ру ми се 
до го ди ло да су ми две пу ни је да ме до ба ци ле да на ми си про по ве дам по ли-
ти ку.“ Иако је по стао са вет ник у Ми ни стар ству за дру штве на пи та ња, на пу-
стио је то ме сто јер ни је би ло во ље да се чу је глас се ља ка. По што се за ла гао 
за си ро ма шне до шао је у су коб са вла сти ма, по себ но са Ло пе зом Ре гом, ми-
ни стром дру штве ног на прет ка и ге не рал ним по ли циј ским ко ме са ром за вре-
ме вла де Иза бе ле Пе рон. У ме ђу вре ме ну је фол клор на гру па Ар ген тин ски 
во кал сни ми ла пло чу Ми са за Тре ћи свет чи је је пе сме на пи сао сам Му хи-
ка. На кон уче ста лих прет њи смр ћу уби ли су га 11. ма ја 1974. го ди не. Чу ве-
на је ње го ва ре че ни ца: „Ни ко и ни шта ме не ће за у ста ви ти да слу жим Ису су 
Хри сту и Ње го вој цр кви, да се бо рим уз си ро ма шне за осло бо ђе ње. Ако ми 
Го спод да при ви ле ги ју ко ју ја не за слу жу јем, да из гу бим жи вот, у овом по-
ду хва ту, сто јим Му на рас по ла га њу.“ Му хи ка ни је, ни ти ће би ти за бо ра вљен 
јер је му че ник за Хри ста у вре ме ну у ко јем је жи вео, са јед ним ухом на је-
ван ђе љу а са дру гим окре ну том ка љу ди ма. Ка ко сма тра ју по што ва о ци ње-
го вог де ла, Му хи ка је при мер до след но сти, из ме ђу иде ја, де ло ва ња и сна ге 

8  Све ште ни ци за Тре ћи свет био је ха ри зма ти чан по крет уну тар Ар ген тин ске ка то-
лич ке цр кве, на стао од мах по за вр шет ку Дру гог ва ти кан ског са бо ра са на ме ром дру штве ног 
пре по ро да и са на ме ром сна жног дру штве но-по ли тич ког уче ство ва ња. Тај по крет је бро јао 
сто ти не све ште ни ка ко ји су де ло ва ли у не хи ги јен ским и рад нич ким на се љи ма из ме ђу 1967. 
и 1976. го ди не. По крет се про ти вио се дик та ту ри Ху а на Кар ло са Оња ни је. Иде је те о ло ги је 
осло бо ђе ња ути ца ле су на на ста нак овог по кре та. 
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ве ре ко ји је по зи вао љу де да не од у ста ну од на сто ја ња на мо ли тви и ода но-
сти Бо гу (http://www.elortiba.org/memoria.html) . 

Иде ја те о ло ги је осло бо ђе ња не мо же не ста ти 

Ка ко да ти од го вор си ро ма шни ма на пи та ње да ли их Исус во ли? Чо-
век, ство рен по Бо жи јој сли ци и при ли ци има пра во не са мо да има, не го и 
да бу де не што ви ше, тај чо век је је ди но за шта се цр ква опре де љу је у сво ме 
по сла њу усред ово га све та. То ње но опре де ље ње зна чи ши ри ти исти ну о чо-
ве ку, ко ја про из ла зи је ди но из исти не о Хри сту, а не из исти не о ре во лу ци-
о нар ном На за ре ћа ни ну, по ли ти ча ру, не са мо не ком про ро ку, не го из исти не 
о Си ну Бож јем, ко ји је си шао на зе мљу да би до нео по ру ку љу ба ви, ми ра и 
по ми ре ња, а не по ру ку мр жње и на си ља (Vаsily,1979:429).  

Те о ло ги ју осло бо ђе ња не тре ба сма тра ти ха ри зма тич ним по кре том ко-
ји је на стао у јед ном исто риј ском тре нут ку и ко ји је пре стао да по сто ји. Не 
ра ди се ни о ка квој но ви ни у ци ви ли за ци ји већ са мо о но вом из ра зу уну тар 
хри шћан ства. Не прав де, угње та ва ња, роп ства, тла че ња и си ро ма штва би ло 
је још од ства ра ња пр вих за јед ни ца. Те о ло ги ја осло бо ђе ња је и да нас ак ту-
ел на и све жа те ма уну тар хри шћан ства. Су ро во ка пи та ли стич ко дру штво, 
гло ба ли зам и ко ло ни ја ли зам, на ста вља ју, на жа лост, да из ра бљу ју ве ћи ну ко-
ју чи не си ро ма шни. Нај бо љи при мер за то је ве штач ки иза ва на свет ска еко-
ном ска кри за где се бо га ти још ви ше бо га те док број си ро ма шних не пре ста-
но ра сте. Бе да и глад не мо же се све сти са мо на Ла тин ску Аме ри ку, Афри ку 
и Ази ју, она је, на жа лост, при сут на и у Евро пи. Не мо же се го во ри ти о до-
бро то љу бљу из хри шћан ске пер спек ти ве ни ти о људ ским пра ви ма ако се те 
иде је не спро во де у жи вот. За пра во, те о ло зи осло бо ђе ња има ју пра во ка да 
сма тра ју да сва ка те о ло ги ја ни је те о ло ги ја ако се не жи ви у овом тре нут ку. 
Цр кве не и до бро твор не за јед ни це не би ни ка да ви ше сме ле да сто је по стра-
ни не мо по сма тра ју ћи де ша ва ња у дру штву. На жа лост и у Ср би ји се све ви-
ше при ме ћу је јаз из ме ђу на ро да и цр кве. Са мо су де ло ва њем у дру штве ним 
то ко ви ма цр ква мо же да пред ста вља сна гу ко ја ће би ти спо соб на да при ву че 
ма се, по себ но мла де и рад ни ке ко ји жи ве у дру штве ној и еко ном ској бе ди. 

Те о ло ги ја осло бо ђе ња свој став фор ми ра из по ли тич ке, етич ке и је-
ван ђељ ске опре де ље но сти за си ро ма шне, ко ри сте ћи марк си стич ку кла сну 
ана ли зу и по ла зе ћи од кон крет ног дру штве ног и по ли тич ког ста ња. Ста во-
ве ко ји има ју хри шћан ску по за ди ну, али су без прак тич не при ме не, сма тра 
не до ста ју ћим об ли ци ма го во ра о Бо гу. Дог ма о вас кр су и спа се њу на чи ни ла 
је од ре ли ги је, по Марк су, „опи јум за на род“, ка ко би лак ше под но сио бе ду 
и не прав ду у овој „до ли ни пла ча“ (http://www.naslovi.net/2012-04-06/danas/
marksova-pomoc-crkvi/3340149). Та ко је, на и ме, у Би бли ји озна че но цар ство 
зе маљ ско као ме сто ока ја ва ња чо ве ко вог пра ро ди тељ ског гре ха. Око Хри-
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сто вог вас кр се ња не ма спо ра ме ђу хри шћа ни ма, али је мно го опреч них ми-
шље ња око то га ка ко би Га тре ба ло сле ди ти и ка ква је уло га цр кве у то ме. 

Гу ста во Ги те рез, отац те о ло ги је осло бо ђе ња, опи су је њен за да так: 
“Осим то га, под се ћа ју ћи на из во ре об ја ве, те о ло ги ја по ма же усме ра ва њу 
све штен ства: ста вља га у ши ри кон текст и чу ва га да не упад не у ак ти ви зам 
и име ди ја ти зам (не по сред но оства ри ва ње). Те о ло ги ја као кри тич ко раз ми-
шља ње има осло бо ди тељ ску уло гу чо ве ка и хри шћан ске за јед ни це, ли ша ва-
ју ћи их би ло ка квог фе ти ши зма и идо ла три је. Уз то из бе га ва по губ ни и оси-
ро ма шу ју ћи нар ци зам. Та ко схва ће на, те о ло ги ја има стал ну и ну жну уло гу 
у осло бо ђе њу од сва ког об ли ка ре ли ги о зног оту ђе ња, што га нај че шће под-
хра њу је са ма цр кве на уста но ва кад спре ча ва аутен ти чан при ступ ре чи Бо-
жи јој. Те о ло ги ја осло бо ђе ња је по ку шај да се цр ква вра ти сво јим из во ри ма, 
у са вре ме ном об ли ку, да те мељ цр кве бу де на род Бо жи ји а не ње не фе у дал не 
и ка пи та ли стич ке струк ту ре. Ра но хри шћан ство је би ло успе шно јер је ис ти-
ца ло на ду да ће се већ на зе мљи бо ље жи ве ти. Те о ло ги ја осло бо ђе ња пред-
ста вља ан ти ко ло ни јал ну и ан тим пе ри ја ли стич ку док три ну ко ја осу ђу јуе ка-
пи та ли зам чи је су вр хов не вред но сти про фит као и на си ље над при ват ним 
вла сни штвом. У та квом си сте му оби чан, си ро ма шни на род тр пи нај ви ше. 
Нај ве ћи део те о ло га осло бо ђе ња у сво јим де ли ма пре у зи ма марк си стич ки и 
ка те го ри јал ни апа рат од ба цу ју ћи марк си стич ку кри ти ку ре ли ги је. Ово нај-
бо ље из ра жа ва све ште ник Ер не сто Кар де нал: „Марк си зам је на уч на ме то да 
за про у ча ва ње и про ме ну дру штва. Ја ни сам до шао до марк си зма чи та ју ћи 
Марк са већ је ван ђе ље. Хри сто во је ван ђе ље на чи ни ло је од ме не марк си сту. 
Ја сам марк си ста ко ји ве ру је у Бо га, сле ди Хри ста и ко ји је ре во лу ци о нар за 
Ње го во цар ство“ (Mli von čić, 1988:179) 

За крај би би ло нај бо ље на ве сти ре чи из књи ге Си ра хо ве а ко је слу же 
као опо ме на, уте ха и на да за осло бо ђе ње од свих не прав ди: „Очи Го спо да – 
су на они ма ко ји Га љу бе. Он је моћ на за шти та и сна жна по др шка, по кров 
од зно ја, и по кров од по днев не же ге, бра на од спо ти ца ња и за шти та од па-
да ња; Он уз ви су је ду шу и про све тља ва очи, да је ис це ле ње, жи вот и бла го-
слов. Ко при но си жр тву од не пра вед ног до бит ка, тај при нос је за под смех, 
а да ро ви оних ко ји не др же за ко на ни су бла го у год ни; не ра ду је се Све ви шњи 
при но си ма не ча сти вих и број жр та ва не ће Га уми ло сти ти за гре хе њи хо-
ве. Као што је онај ко ји за ко ље си на пред оцем ње го вим, та кав је и онај ко-
ји при но си жр тву из има ња си ро ма шних. Хлеб ко ји је по тре бан жи вот је 
за бед не: ко ји га оти ма је кр во пи ја.“ (Си рах 34:16-21)
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ТOWARD LIBERA TION THE O LOGY 
Sum mary 

Li be ra tion the o logy is a mo ve ment emer ged on the ter ri tory of La tin Ame-
ri ca wit hin the Cat ho lic Church. As a system of ide as the first ti me it ap pe ars in 
a pe riod of gre at so cial chan ges of the six ti es and se ven ti es of the XX cen tury, in 
the ti me ec cle si o lo gi cal de ba tes (Va ti can II) and po li ti cal un rest (many re vo lu ti-
ons). Li be ra tion the o logy is a cry to God for cen tu ri es op pres sed man by the co-
lo ni zers, im pe ri a lists and ca pi ta lists. In short it is a re flec tion of the ef forts of the 
po or, which to get her with its al li es, se e king in Chri sti a nity and the go spel in spi-
ra tion for ac tion aga inst po verty and for the com ple te li be ra tion of man kind. Alt-
ho ugh li be ra tion the o logy, Va ti can con dem ned and con te sted and alt ho ugh lar-
gely co lo red by Mar xist ide as that tend to con so li da te Mar xism and Chri sti a nity, 
it has ex pe ri en ced a very strong re pu ta tion and nu me ro us sup por ters, has spread 
aro und the world and ga i ned nu me ro us strong holds even in high ec cle si a sti cal 
struc tu res and car ried out gre at im pact on many po pu lar mo ve ments and com mu-
ni ti es who strug gle for the rights of the in ha bi tants of the Third World, the na ti-
ves, the po or, the mi se ra ble, the op pres sed and tho se that so ci ety re jects.

Key words: the o logy, the Se cond Va ti can Co un cil, li be ra tion, ca pi ta lism, 
Mar xism, so ci ety, co lo ni a lism, im pe ri a lism, Cat ho lic Church, La tin Ame ri ca, 
class, po verty, op pres sion, re pres sion, Chri sti a nity.
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ISLAM KAO POLITIČKI SISTEM
Rezime

U ovom čla nku autor ra zm atra p ol iti čku d ime nz iju isla mske r el ig ije. Je dnu od 
osno vnih k ara kt er ist ika isl ama pre dst avlja č inj en ica da je on ne s amo r el igi jski, već, t ak-
ođe, p ol iti čki i pra vni s istem. N agl aš ava se da islam, za ra zl iku od n ekih dr ugih  r el igija, 
ima  zna čajnu  p oli tičku  ulogu u  d rž avama sa  mu sli manskom  v ećinom i  mu sli manskim  za je-
dn icama  širom  sveta. Islam je,   naime,   oduvek bio kl jučni  faktor  druš tvene  m ob il iz acije  ka-
ko u  kriznim,  tako i u  sta bilnim  p e ri odima  mu sli manske i st orije i ni  jedna  druga  i de ol ogija  
n ikada  nije  u spela da  dos tigne moć  r el igije.  Ovakva  s i tu acija  ka ra kt eris tična je i za  sa vr-
emene  mu sli manske  d ržave u  k ojima ug lavnom ne  po stoji ni  jedan  zn ačajan  p oli tički  po-
kret  koji  svoje  i de ološke p ri ncipe, u  nekoj  meri, ne  za sniva na  r el igiji. Islam,  stoga, i  da-
lje p red stavlja  pr imaran  izvor  l eg it im iteta u  p oli tičkim i p ravnim  si st emima ovih  z emalja.

Klju čne r eči: r el ig ija, islam, isla mska o bn ova, p ol it ika, isla mska p ol iti čka id e ol-
og ija, isla mska d rž ava, š er ija tski z akon

Uvod

Islam je je dna od tri v el ike m on ot e isti čke r el ig ije, dr uga u sv etu po br oju 
sle db en ika i p rva po b rz ini š ir enja. Pri p om enu ovog r el igi jskog uč enja d anas se 
v iše ne m isli s amo na z emlje na s ev eru Afr ike i u v el ikom d elu Az ije, već i na 
zn ač ajan broj m usl ima nskih z aje dn ica š irom sv eta, i zm eđu ost alog i u z apa dnoj 
Evr opi i na Ba lk anu. Sp ec ifi čnost isl ama je u t ome što on, u o dn osu na n eke dr uge 
r el ig ije, pr uža po tp uno dr ug ač ije p ogl ede na c iv il iz aci jsku pe rspe kt ivu. Islam, n a-
ime, pre dst avlja je dnu od na j ut ica jn ijih si mb oli čkih, id e ol oških i p ol iti čkih s ila 
mu lt ip ola rnog sv eta. P ored ut ic aja na sv oje sle db en ike, on je ostv ario, a i d alje to 
č ini, b itan ut icaj na n em usl ima nski svet, k ako u p ogl edu p ol it ike, ku lt ure, ob ič-
aja, obr az ov anja, ek on om ije itd, t ako i u v ezi sa d em ogr afijom. 

Po li tič ka di men zi ja islam ske re li gi je ogle da se i u či nje ni ci da su ve ći-
na mu sli man skih dr ža va čla ni ce Or ga ni za ci je islam ske kooperacije  (OIK), ko-
ja pred sta vlja zna ča jan fak tor u me đu na rod nim od no si ma. Or ga ni za ci ja islam-
ske kon fe ren ci je je go to vo je di na me đu na rod na or ga ni za ci ja u sa vre me nom sve-
tu ko ja je ute me lje na i de lu je na ver skoj osno vi. Po broj no sti ze ma lja čla ni ca, 57 



46 Jelena Vukoičić: Islam kao politički sistem

dr ža va, kao i 4 ze mlje sa sta tu som po sma tra ča, ona je dru ga me đu dr žav na or ga-
ni za ci ja u sve tu, po sle Or ga ni za ci je uje di nje nih nacija . U zemljama članicama 
Organizacije islam ske      kooper ac ije, n a  čet iri kon tinenta  (Azija,  Afrika,  Ev ropa i 
 La tinska  Amerika), živ i  oko  1,5  milijardi   ljudi , što iz no si više  od peti ne  sv etskog 
stanovništ va, a to  je, s amo po  se bi, čin i  globalni m  fa kto rom u  me đu narodnim od
nosima. 

„Islam ski pre po rod“ kao deo g lob alnog tr enda  povr atka  re li giji

 P er i odi čne p oj ave p okr eta i st av ova z asn ov anih na id ej ama „p ovra tka r el-
ig iji“ pre dst avlj aju i nt egra lni deo na jv ećih sve tskih r el igi jskih uč enja. S amim 
tim, d uho vna i ku ltu rna o bn ova v el ikog d ela m usl ima nskog sv eta u dr ugoj p ol ov-
ini 20. v eka (isla msko b uđ enje     ) nije jed ins tvena i  tr eba da  se  posmatr a u  širok om  
k ontekstu  z na čaj nih do ga đaj a na me đunaro dn oj pol it ičk oj sc en i , odn os no  z av-
ršetka pe ri od a kolonij al izma,  os lo bađ anja i  s ticanja  neza vi snosti v elikog  broja 
zem al ja „tr ećeg s vet a“, s tv aranja no vog si st ema  držav a  u okvir u Ujedi njenih  Na
cija , kr aja h la dno g rata  i nestanka b ip ola rnog sve ta      , kao i političke i kulturne glo
balizacije.

 Upra vo pod uti ca jem ovih zna čaj nih pro me na u svet skoj po li ti ci, pro iz-
i šla je po tre ba ve li kog bro ja mu sli ma na da svo ju du bo ku pri vr že nost islam skoj 
re li gi ji i kul tu ri is ko ri ste kao osno vu za afir ma ci ju in di vi du al nog i ko lek tiv nog 
na ci o nal nog iden ti te ta u kom plek sno ure đe nom, glo ba li zo va nom sve tu. Islam-
ska ob no va je ši rok in te lek tu al ni, kul tur ni, dru štve ni i po li tič ki po kret, ko ji do-
mi ni ra ši rom mu sli man skog sve ta, а po li tič ki islam je sa mo jed na kom po nen-
ta u da le ko obim ni jem re vi va li zmu islam skih ide ja, prak se, re to ri ke i po nov nog 
pre da va nja mu sli man skog sta nov ni štva isla mu. Us kr snu će je glav na ten den ci ja, 
a ne eks tre mi stič ko, pro ži ma ju će, a ne izo lo va no. Se mjuel Han ting ton (Sa muel 
Hun ting ton), iz me đu osta log, po re di ovaj fe no men sa pro te stant skom re for ma ci-
jom i is ti če da bi ig no ri sa nje uti ca ja islam skog us kr snu ća na is toč nu he mis fe ru 
u po znom 20. ve ku bi lo jed na ko ig no ri sa nju uti ca ja pro te stant ske re for ma ci je na 
evrop sku po li ti ku u po znom 16. ve ku (Ha ntin gton, 2000: 1231–24) . S av remena 
i slamsk a  obnov a  ob uhvat a  veliki broj  r az ličiti h  pojav a koj e  dotiču  svaki  segmen
t  dru štveno g  života  u m usl imanski m ze mljama,  a  po ka zatelji i slamsko g  buđenja 
su  brojni  – širo m m usl imanskog  sveta  u  porastu je broj i slamski  or ij en tisanih  
vlada ,  pol itičkih  p artija , n ev ladini h  or ga ni zacija ,  zakona ,  banaka i  obr azovnih 
 us tanova. 

Po treb no je na gla si ti da islam ska ob no va, u ovom slu ča ju, ne zna či da je 
uti caj isla ma kao re li gi je u no vi joj isto ri ji zna čaj ni je osla bio i iz gu bio na po pu lar-
no sti. Islam je od u vek ka rak te ri sa la te ri to ri jal na i broj ča na eks pan zi ja mu sli man-
ske za jed ni ce ko ja je kon ti nu i ra no, ma da raz li či tim in ten zi te tom i sa raz li či tim 
uspe hom, ši ri la svo je gra ni ce rat nim osva ja nji ma, mi gra ci ja ma i mi si o nar skim 
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ak tiv no sti ma u Azi ji, Afri ci, Evro pi i Se ver noj i Ju žnoj Ame ri ci. U ovoj eks pan-
zi ji, kao i u dru štve nom ži vo tu mu sli man skih dr ža va, re li gi ja je uvek ima la do mi-
nant nu ulo gu i ni jed na dru ga ide o lo gi ja ni ka da ni je us pe la da ugro zi islam ski uti-
caj na za jed ni cu u ce li ni, čak ni u slu ča ju ze ma lja či ji je si stem zva nič no se ku la ri-
zo van, kao što je, na pri mer, Tur ska či je je dr žav no ure đe nje se ku lar no, dok dru-
štvo, u ve ći ni slu ča je va, to ni ka da ni je po sta lo. Tre ba na po me nu ti da pot pu ni se-
ku la ri zam ni ka da ni je us po sta vljen od stra ne bi lo ko je arap ske dr ža ve. Osim to-
ga, sa iz u zet kom Tur ske, sve ze mlje sa mu sli man skom ve ći nom pri me nju ju od re-
đe ne še ri jat ske pro pi se u svo jim prav nim si ste mi ma.1

Ono što, me đu tim, sa vre me nu islam sku ob no vu či ni no vom i mo der nom 
je ste nje na na gla še na po li tič nost u kon tek stu sa vre me nih me đu na rod nih od no-
sa, ko ja je, kao i či tav fe no men re li gij skog bu đe nja, di rekt no uslo vlje na po ja-
va ma mo der ni zma i se ku la ri zma kao do mi nant nih dru štve no po li tič kih tren do-
va 20. ve ka, ali i fe no me nom glo ba li za ci je za hva lju ju ći ko joj su se ku lar ni tren-
do vi do pr li u raz li či te kra je ve sve ta. Po treb no je na gla si ti da se o sa vre me nom 
po li tič kom isla mu uglav nom go vo ri kao o „ nasl ed niku“ i d eo lo gija  so ci ja lizma 
i  na c io na lizma sa  ko jima je e ks pe rim en tisao  ve liki broj  mus lim anskih  li dera i 
v lada s re dinom p rošlog  veka, a  koje su, u  od re đenoj  meri, u ti cale i na pr avne 
 sis teme  po je dinih  mus lim anskih  dr žava. Isti  period  kar ak te ri sali su i  po ku šaji 
k ult urne  mod er ni za cije po „ zap adnom  mo delu “ nekih od ovi h  država , koje je  pra
tio i  prodo r  sek ularnih  ideja  pr ih vaćenih od  stran e  od ređeno g dela  st an ovništva , 
p rven stveno  ob ra zovane  elite. O d p očetk a s ed am deseti h  godina,  a  na ročit o nakon 
i slamsk e  re vo lucije u  Iranu, islam je ,  međutim , nagl o počeo da  vrać a  izgu bljen e 
 po zicije u onim  se gm entim a  zakona i  društva  u koje su  p rodrl e  sek ularne  ideje. 

R el ig ija i p ol it ika u isl amu

V eza i zm eđu r el ig ije i p ol it ike u isl amu pr est avlja ko mple ksan ko ncept k o
ji je m og uće p osm atr ati j ed ino iz ist ori jske pe rspe kt ive. K ako i st iče Ol iv ije Roa 
(Ol iv ier Roy), „islam je r ođen kao se kta i kao dr uštvo, p ol iti čka i r el igi jska z aje-
dn ica u k ojoj n isu p ost oj ale ni i nst it uc ije, ni sv ešte nstvo, ni p ose bne fun kc ije i u 
k ojoj je p osl anik M uh amed bio j ed ini t umač B ož ijeg i tra nsce nde nta lnog z ak ona 
k oji je upr avljao svim lju dskim p ostu pc ima. Eg al ita rno, n ed if ere nc ir ano dr uštvo, 
p ost avlj eno je pod p okr ov itel jstvo č ov eka k oji n ije d on osio z ak one, već o bj avio 
o tkr ov enje: ovo j edi nstvo se š iri i na p oj edi nca č iji se p ostu pci p osm atr aju u c el-
ini i ne kl as ifik uju u o dn osu na oblast k ojoj pr ip ad aju (dr uštv enu, pr iva tnu, p ol iti-
čku ili ek ono msku)“ (Roy, 2001: 121 –3 ). Pos la nik Muhame d  je, naime,  o sim  re
ligijskog  bi o i  politi čki, voj ni  i ekon omski lid er islam skog svet a i, p re ma  tradici-
ji, uprav o to vođ st vo  omogućilo  j e stva ra nje veli kog, moć no g i bog atog cars-

1  Više na temu šerijatskih propisa videti u: Mohammad Hashim Kamali, 2008, Shari’ah 
Law: An Introduction, London, Oneworld Publications.
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tv a u sur ovim rat ni m usl ovima koj i  su vladal i n a arabi js k om  poluostr vu u  vr em e 
pagan iz ma, odn os no  džahilije. Iz  ov og razl oga,  pre ma j edinstv enom sta vu islam-
s ki h ideologa,  al i i vel ikog  bro ja  musl im ana  generalno, islam  ne  predst avlja  sa
mo  na čin života,  ve ć i j edini o bli k prave dnog vođst va  u sf er am a politi ke  i  ekono
mije , što ni je  ostvariv o  pod  sekul ar ni m režimima.

Iz ove kla sič ne pa ra dig me pro iz i la zi ne po sto ja nje raz li ka iz me đu re li gi-
je, pra va i po li ti ke u isla mu, ko je obe le ža va ovu re li gi ju od nje nog na stan ka i ko-
je u sa vre me nom sve tu pred sta vlja do mi nan tan trend u mu sli man skim ze mlja-
ma. Di stink ti van kva li tet isla ma i nje go va po li tič ka di men zi ja naj ja sni je su is tak-
nu ti u na red bi ko ja se u sve toj knji zi isla ma, Ku ra nu po ja vju je vi še pu ta (3:104, 
110, 7:157, 22:41, etc), a ko jom se od mu sli ma na zah te va da „na re đu ju do bro i 
za bra nju ju zlo“ – dru gim re či ma da vr še vlast sa tim ci ljem. (Le wis, 1998: 26) 
Osnov ni te o lo ški kon cept mu sli man ske re li gi je pred sta vlja kon cept Bo ži jeg je-
din stva (ar. tev hid) pre ma ko me je Bog tran scen den ta lan i je din stven. U skla du sa 
ovim kon cep tom islam sko dru štvo tre ba da pred sta vlja od raz Bo ži jeg je din stva, 
si stem ko ji će bi ti ure đen u skla du sa pra vi li ma re li gi je i u ko me će je di ni su ve-
re ni tet ima ti Bog     .2  U ovome, i zmeđu o st alog,  l eži jed na od os novn ih razli k a iz
među islama  i hr išćanst va ;  naime,  iako  i  u hrišćanskoj re ligiji v lad a uver enje da  
v last tr eb a  da  poštuje ve rs ka pravila, pod razumeva  se da  državo m,  ipak,  up ra vlja 
v la dar, koji  nadzir e  i donošenje zak ona. U  i s lamu, m eđutim,  Bo g  se  smatra no
siocem  vlast i i za konodav cem, dok j e  uloga vla sti  s amo u  tome d a  sprovo di  već 
postoj eć e ver sk e zakone, odnos no ,  da omog uć i Božiju  vlas t i sprovođenje  pr av il a 
i nor mi k oje ov a  vl as t podra zumev a. Hriš ća ns ka  teokratija, p re ma tome,  podrazu
mava  da vlas t  do la zi od  Bog a, do k  islamska podr azumev a  d irektn u  Božiju  vlast. 
 Ova kvo poim anje  Božij e vlasti p redsta vl ja  centr alni konc ep t  is lamske po li tičke 
m isl i i  prevaz ila zi  sve po dele  u  muslim an skoj  za je dnici.  Prema re čima Ol ive r a 
 Potežice,  „među is lams kim misl ioc ima i  isl amskim sveš te ns tvom postoji kons-
en zus,  po  tradi ci ji ,  da je Alah jedini  nosi la c suv er enosti , d a je A lah isklj uč iv i no
silac vr hovne vlasti“. ( Poteži ca , 2 00 6) Sam a reč islam zn ači  potčinj av anje Bogu,  
dok reč  m us liman  označ av a onog k oji  se poko ra va Bog u, odnosno  u doslovn om  
pr evodu znači  „onaj  koji s e potč in ja va“. Na  s li čan način  Dragan N ovakovi ć pri
mećuj e  da  „svak i isl am ski verni k i li pojedi na c  koji  odluči  da  p ristupi t oj re li gi-
j i mora p rihvati ti strikt ni  m onotei zam u či jem cen tr u  je ver ovanje samo  u jedn-
og sv emo gu ćeg boga,  kao  tvorca sveg a  postojeć eg i upr av lj ača sv ih  zbiva nja. 
Svoj im ograni čenim r az umom  čov ek ne  može do kraj a  shvatiti  su št in u boga, alX
i spre mnoš ću na po koravan je i sta lno slavlje nje st vara  u slove za  mi lost i otvar a 
 persp ek tiv e  za nag ra du ,  dok otvor eno is poljava nje  nevero vanja  u  jed nog  boga i  
činjenje  dr ugih ne doz volje nih  r adnji, pr edsta vlja si gu rn u gara nc ij u da sle di  ka

2  Više o konceptu Božijeg jedinstva videti u: Srđan Simić, 2011, „Stvaranje i vaskrsenje u 
Kuranu“, u: Religija i tolerancija 15, Novi Sad, CEIR.
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zna . Navedenim tum ečenjem  je dnosti  bo ga  i slam je uč inio  značajno  d is tanciranje 
od hrišćanstva“ (Novaković, 2011: 286).

 U islam skoj za jed ni ci je di ni iz vor pra va i nor mi in di vi du al nog i ko lek-
tiv nog po na ša nja, na osno vu ko ga je mo gu će „na re di ti do bro i za bra ni ti zlo“, 
pred sta vlja še ri jat ski za kon, pro iz i šao iz re li gij skih iz vo ra, Ku ra na i su ne.3 J e-
dini  oblik  drž avnog u re đenja  re lig ijska  zaj ed nica uma,  koja se ne  zas niva na 
 te ri to rij alnom  su ve re ni tetu već na  do mi na ciji  vere, a  je dinu  le git imnu  po lit ičku 
vlast ona  koja  po čiva na  iz vo rima  re li gije i iz tih  iz vora  crpi sve s voje vr ed nosti, 
p ra vila i  za kone.  Vrh ovna vlast u isl amskoj  dr žavi, kao što je već  ist ak nuto, p ri-
pada  je dino  Bogu, dok je njen v ladar  Bo žiji pr edst avnik na  Zemlji  koji je  dužan 
da sp ro vodi  Bo žiji  zakon u ok viru ume.

  Kao što na vo di Fi kret Kar čić „islam...hi sto rij ski pred sta vlja pri mjer vjer-
ske za jed ni ce ko ja je po sta la dr ža va. U ta kvom ti pu od no sa vjer skog i po li tič-
kog auto ri te ta vjer ske i po li tič ke funk ci je le že i vr še se u is toj struk tu ri. Pre-
ma ovom mo de lu za dru štve ni po re dak se vje ru je da po ti če od Bo ga, vlast iz vo-
di svo ju le gi tim nost iz du hov nog iz vo ra, a po li tič ka upra va se vr ši pre ma vjer-
skom pra vu i tra di ci ji (Ka rčić, 2011: 3813–82). I slamsk a  država je , z apravo , ne
k a vrst a  nam esništva  „obli k  de le giranog  pre dsta vljanja  Alaha ka o  su verena, jer 
je za  n jegove „ pred st avnike“ n a zemlji ,  odnosno  v ladare,  prenet de o  Božije  vla
sti  ( su ve renosti). Ali čak i u ovom  s lučaj u z as tupanja  (r egenstva) ,  su verenost  p ri
pad a is kl jučivo  i sam o Bogu“   (P otežica, 2006: 21).  U k lasičnom  islam u  „država 
 je  Boži ja  držav a, zakon  je  Boži ji zakon,  a vojska  je  Božij a vojska “ (Lewis, 2004: 
379). Is lam, stoga,  ne  predst avlja samo  s ku p verovanja,  ve ć  „inklu zi van pored-
ak, “  „t otalni  pored ak “  koji  isk lj učuje  po sto janje s eku larnog prostora“ (Roy, 2001: 
41). 

Is ti ca nje po li tič ke di men zi je islam ske re li gi je za u zi ma cen tral no me-
sto pro gra ma  po lit ičkih  or ga ni za cija  koje s voju i d eo lo giju  te melje na is lamu, u 
 ko jima se  nag la šava da je „islam  po lit ički  sistem  to liko  ko liko je i  re lig ijski“  (Ti
bi, 2002: 102), u  skladu s čim  se  t r adi ciona ln i r eligijs ki  konce pti  i zj ed načavaju 
 sa  ko ncepti m a  preuzetim  iz  modern i h  id eologija . U  pos tavljanj u osnova s vo g 
p olitičk og  programa o v i  ideol oz i polaze o d  principa da je isla m  „globalan  i  s in-
tetizo va n  misa oni sistem“ (Roy, 2001: 36 ), zb og če ga n ije dovol jno da  društ vo 
 bude  sastavl jen o  od muslima na; ono  mora da  bude isla msko u s vojoj osno-
vi  i stru kturi. St oga se  p ravi  ra zlika  između toga šta  je  m’uslimansko’, a š ta je 
i’slams k o’. Isla m,  naime, p red stavlja k omp le tan i  univerz alan sist em koji ne  tre ba  
d a se mod er ni zu je i p rilag ođ ava, niti  pored i  sa  d rugim rel ig ija ma ili  p ol it ič kim 

3  Suna, uobličena u okviru hadisa, predstavlja, pored Kurana, drugi izvor šerijatskog pra
va. Nju čine primeri iz ličnog života poslanika Muhameda i života drugih pripadnika prve genera
cije muslimana, koji se smatraju parametrima pravilnog postupanja u različitim životnim situacija
ma i, samim tim, obavezuju sve muslimane, bez obzira na period u kome žive, da u sličnim situa
cijama postupaju na isti način. Vidi Yusuf Al-Qaradawi, 2006, Approaching the Sunnah: Compre-
hension and Controversy, Herndon, International Institute of Islamic Thought.
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ideologijama (Roy, 20 01 : 37, 40).  Težište na   is lamu  kao sveob uhva tno m i  trans-
cen dentalnom pog ledu  n a sve t i sključuj e vali dno st drugih  s istema i v re dnost i,  i 
dikti ra  po vratak  norma ti vn og sku pa  ve ro vanja ne isk varenih  is to rijskim  prom en-
ama. P re ma re či ma  D ragana Nov aković a ,  „i slams ka  te ologija  po sveti la je v el iku 
 pa žnju obja šnjavanj u  osnov nih p rin cipa  vere pos tav lj enih o d p osl ani ka. Opšte
prihvaćen  j e stav o  s talnost i i  o dsustvu  m ogućno st i  njihovog  d ovođenja  u pit anje 
iz  b ilo ko ji h  razlog a. Pojedinac  m ože da ih r azmatra,  al i samo u  k ontekst u utvrđe-
nih no r mi  i slamske  teol og ije. Sv aki  pokuš aj  s lobodnog tum ač en ja ili  ev entual nog 
 unošenja  i sp ravki  i i novacija oce njuje se  ka o  jeres i otpadniš tv o, je r je  njihovu 
 is prav nost i  del ot vorno st  potvrdi la veko vn a  praksa“ (Novaković,  20 11: 274).  S 
obzi rom  na  svoju univerzaln ost, is la m je vera i  država     i,  k ao ta ka v,  obuhvata  sve 
aspe kt e život a  po jedinc a  i  društv a  u  c elini. Ek onomi ja, pol itika, teolog i ja  i p rav
ni sis tem sam o s u deo sveobuhvatnog islamskog sistema. 

U skla du sa kon cep tom Bo ži jeg je din stva, islam sku po li tič ku mi sao ka rak-
te ri še i ne gi ra nje svih ka te go ri ja ko je pro iz i la ze iz po de la (osim ka da su one za-
sno va ne na bi o lo škim raz li ka ma – raz li ka ma iz me đu po lo va); pr vo i naj va žni je 
po de la ma na če ti ri tra di ci o nal ne su nit ske prav ne ško le (ha ne fit sku, ma li kit sku, 
ša fi it sku i han ba lit sku), kao i po de la ma iz me đu dr ža va, et nič kih gru pa, ple me na, 
kla sa, dru štve nih ka te go ri ja, in te re snih gru pa i sl. Po li tič ka di men zi ja isla ma, ko-
ja pred sta vlja je din stve nu sa vre me nu po ja vu u od no su na dru ge svet ske re li gi je 
či je je de lo va nje, u naj ve ćem bro ju slu ča je va, ogra ni če no na ve ro va nje i obi ča-
je, u skla du sa čim za svo je ver ni ke pred sta vlja ju sa mo je dan od iz vo ra iden ti te-
ta – re li gij ski iden ti tet, mo že da se ob ja sni upra vo kon cep tom Bo ži jeg je din stva; 
sve o bu hvat ni ka rak ter isla ma, ko ji u se bi sa dr ži sve sfe re dru štve nog ži vo ta i ne 
pri zna je ni ka kve po de le me đu svo jim ver ni ci ma, ni je sa mo stvar re li gi je i obi ča-
ja; on je ta ko đe iden ti tet i lo jal nost – za mno ge iden ti tet i lo jal nost ko ji nad ma-
šu ju sve dru ge. Pre ma mi šlje nju jed nog od po zna tih islam skih ide o lo ga, „uni ver-
zal nost isla ma je u či nje ni ci da to ni je ve ra u tra di ci o nal nom smi slu, upu će na jed-
noj za jed ni ci. Ona je fi lo zo fi ja ži vo ta. Po to me se ona raz li ku je i od dru gih ve ra 
i od ne re li gi o znih ide o lo gi ja. Po jam din (arap ski: ve ra) za islam ozna ča va kom-
ple tan kon cept, te o ri ju, ide o lo gi ju, fi lo zo fi ju, za kon, put i si stem ži vo ta, usme ra-
va ju ći čo ve ka sve mu u ko smo su i spi ri tu al nom sve tu, od ro đe nja do smr ti“ (Mu-
gni, 1989: 459). 

Islam mu sli ma ni ma pru ža naj ra zu mlji vi ju for mu la ci ju ide ja, sa jed ne stra-
ne dru štve nih nor mi i za ko na, sa dru ge no vih ide a la i bu du ćih aspi ra ci ja (L ewis, 
2004: 376). Za v eć inu m usl im ana e tni čka gr upa, n ac ija, d rž ava i r asa im aju d al-
eko m anji zn ačaj od r el ig ije; isla mski p ogled na svet pre dv iđa je dnu n ac iju – 
m usl ima nsku, je dnu    zajednicu –  umu i  jedan iz vo r  identiteta  – islams ki. U pra vo 
 za hvaljujući  ov im  k ara kt eristika ma,  u zemljama  svo g r as prostiranja isl am je uspeo 
da  k roz čit av u isto riju o drži  fo rmu  integr aln og pogleda na sv et;  u  musliman skim  
društvima se  u  im e rel ig ije vr šila javna v la st ,  regul is ali  međulj ud ski odn osi i  v eze 
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čove ka sa Bogo m, iz če ga se  m ože videti da se islam  uvek javljao   ka o ideo loški 
pokre t  s a sv eobuhv atn im  ciljevima. 

 Islam je, sto ga, od u vek bio ključ ni fak tor dru štve ne mo bi li za ci je ka ko 
u kri znim, ta ko i u sta bil nim pe ri o di ma mu sli man ske isto ri je i ni jed na dru ga 
ide o lo gi ja ni ka da ni je us pe la da do stig ne moć re li gi je. Bez ob zi ra na vr stu pro-
ble ma ko ji su se po ja vlji va li u    musli mans kim zemljama, na to da  l i je  nji hova 
 suštin a b ila eko no msk e, socija lne il i neke  d ruge prirode, oni s u  se u javnos ti  u ve k 
 artikuli sali u z  po moć re li gije, od nosno ,  prema  reč ima B e rnarda  Luisa ( Bernard 
L ewis) -  b il i su izr až eni  na re ligijsk i nač in. Lu is  dalje ističe  da je „s vaki put  
kada  j e n eka potešk oća ili  ko nflikt  int eresa na pr avio frak ciju u  is lamu,  nje gova 
 doktr i na  b ila teo logija , nj egov ins trument  sekta,  njeg ov pre ds t avnik misi onar,  a 
njego v  lider  naj češće  n avodni mes ija ili  njeg ov preds ta vnik.  Op isati, međut im, 
 ove d ru št ve no mo ti vis ane re li gijske jere si  kao p’laš tove’ ili ’m aske’, iza  koji h  je  
g rupa z averen ika kr ila svo je  p rav e i m ate rijal ne ciljev e  ka ko bi  p revari la  po božne 
mu sli mane , predst avl jalo  b i iskriv lji vanje i sto ri jskih čin jenica .  Islams ka  država , 
 ro đe na u M uha me dovoj z aj ednici u  M ed ini i razv ijena o d stra ne  drevnih  bo ža-
nskih  mon arhija  Orijenta,   bi la je u t eo riji i  u v až ećoj  k onc ep ciji te okratija u kojo j 
j e Bog pr ed stavl jao je dini izv or moći i  prava,  a  vladar  njeg ov og preds tavnika  na 
Zemlj i. Ver a j e bila  zvan ič ni  kred o uspo sta vljenog pore tka , kult sp olja šnji i  vidlji-
vi  simbol  nj eg ovog id en ti teta i k oh ez ij e, a po vinovan je  njim a…predstavljalo  je 
zn ak  i  zavet l oj aln os ti. Ortod oksija  j e imala  zn ač enje p rih va tanja  pos tojeće g po
retka,  jer es  ili a po stazij a  njegove kritike ili odbijanja ”. Luis zaključu je da su „u 
dru štvu kon sti tu i sa nom na ovaj na čin, u ko me su i u struk tu ri vla sti, kao i u gla-
va ma i sr ci ma lju di, cr kva i dr ža va bi le kom plet no fu zi o ni sa ne, re li gi ja i re li gij-
ska kon tro ver za ima le ulo gu ko ju u mo der nom sve tu ima po li ti ka. Go to vo sva-
ki po kret, bez ob zi ra na svo ju mo ti va ci ju, tra žio je u re li gi ji ne ma sku, već neo p-
ho dan i or gan ski iz raz u jav no sti i dru štve nim ter mi ni ma am bi ci ja i ne za do volj-
sta va na ko ji ma je na stao“  (Lewis, 1993: 1071–08).  Za  t r adi ciona lne  m uslimane 
islam j e, pr ema to m e, oduvek b io mn ogo više  od s am e  religije. On j e p redstavlj-
ao pravo  na život  u skladu  sa svetim  islams ki m zakon om, koji   ne  obuhv ata s am o 
 verovanja, v eć , tako đe, čitav n iz d ruštven ih,  zakonskih  i lič ni h pitanja. 

 Ova kva si tu a ci ja, kao što je već na ve de no, ka rak te ri stič na je i za sa vre-
me na mu sli man ska dru štva u ko ji ma, u ve ći ni slu ča je va, ne po sto ji ni je dan re le-
van tan po li tič ki po kret ko ji svo je ide o lo ške prin ci pe, u ne koj me ri, ne za sni va na 
isla mu. U ve li kom bro ju ovih ze ma lja ve ra je ugra đe na u sa me te me lje po li tič-
kog si ste ma. Na i me, u islam skom sve tu do la zi lo je do pro me na ob li ka vla da vi ne, 
stva ra li su se i ne sta ja li po li tič ke par ti je i si ste mi, ali je islam uvek bio pri mar ni 
iz vor ide o lo gi je i le gi ti mi te ta. 

Osim to ga, u skla du sa op štim tren dom po vrat ka re li gi ji, ko ji je u po sled-
njih ne ko li ko de ce ni ja za hva tio mu sli man ske dr ža ve i za jed ni ce, i či ji se efek ti 
ose ća ju sve in ten ziv ni je u ovom de lu sve ta, ra ste i broj po li tič kih or ga ni za ci ja či-
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ja ide o lo gi ja ni je sa mo obo je na isla mom, već i pro že ta ide ja ma ko je sna žno za go-
va ra ju isla mi za ci ju kao je di ni put u bu duć nost islam skog de la čo ve čan stva, ta ko 
da se sa pra vom mo že re ći da je po li tič ki islam iz bor ve ći ne mu sli man skog sta-
nov ni štva u go to vo svim ze mlja ma sa mu sli man skom ve ći nom, ali i u emi grant-
skim za jed ni ca ma na Za pa du, kao i me đu mu sli man skim ma nji na ma u dru gim 
de lo vi ma sve ta. 

 D ržava i  pravo u is lamskoj  p oli tičkoj  i de ol ogiji

D rž ava, uo pšt eno, pre dst avlja ap arat za pr in udu, k oji pod pre tnjom s ile za 
n ei zv rš av anje d on etih o dl uka pr im or ava gr ađ ane da p ost up aju po pra vnim di sp-
oz ic ij ana. U tom sm islu v idi se da je pr avo j edan od na jv ažn ijih el em en ata k o
jim d rž ava ostv ar uje sv oje c ilj eve, s amim tim j asno je da d rž ava stv ara pr avo da 
bi pr eko nj ega g ara nt ov ala skl adan i fun kc i on alan ra zvoj dr uštva. Ako se p ogl-
eda ist or ija ra zv oja m ode rne d rž ave, m ože se ko nst at ov ati da je to bio gla vni cilj 
te na jmo ćn ije p ol iti čke i nst it uc ije. I taj cilj je kroz ist or iju ostv ar ivan na ra zl ič-
ite n ač ine, b ilo da se r ad ilo o t e okra tskoj ili s ek ula rnoj d rž avi, d em okr at iji ili aut-
okr at iji itd., ali, n ara vno, kroz dr ug ač ije fo rme k oje su z av is ile od o bl ika dr uštv-
ene o rg an iz ac ije. 

De fi ni ci ja dr ža ve kao „ogra ni če nog kon tej ne ra mo ći“ (G iddens)  zas no vana 
je na pr in cipu da je „s vaka  dr žava, a s toga i sv etski  po redak,  se kul arna, ne 
 bož anska,  ins ti tu cija. I deja  na c ion alne  dr žave p od ra zu meva  mod ernu k onstr uk-
ciju  čiju n or mat ivnu os novu pr eds tavlja i deja  nar odnog  su ve re ni teta, s  ob zirom 
na to da je o vakva  dr žava,  iz među os talog,  zas no vana i na pr in cipu c entr alne 
v lade  kojoj  le gi ti mitet p ruža  nar odni  su ve re nitet. U ok viru ovog  mo dela  dr žave 
 zaj edn ički s im boli ( zas tave, h imne,  he roji, itd.), a  ne  etnič ke vez e,  me đusob no  
p ovezuj u  građane  u  k om un i kacion o-d isk ursivno m k ontekstu  (Giddens, 1987: 
2142–16). 

  En to ni Gi dens (Ant hony Gid dens) is ti če da se „iz dr žav nog si ste ma ko-
ji je ne ka da pred sta vljao oso be nost Evro pe raz vio si stem na ci o nal nih dr ža va ko-
ji ob u hva ta či tav svet…ple men ska dru štva su ili uni šte na ili ap sor bo va na u ve-
će po li tič ke en ti te te.“ ( Giddens, 1987: 255)  Op is ujući g lavne  pr omene u  sa vr-
emenom s vetskom  si stemu autor  uk azuje na dva  glo balna  pr ocesa  koja su  o dgo-
vorna za ove  n ev ero vatne  pr omene,  o dnosno „ glo balnu  ko ns ol id aciju  i ndust-
rijskog  k ap it alizma i  glo balnu  d om in aciju  n a cio nalne  d ržave“  (Giddens, 1987: 
255).

 „Pri mer n ac i ona lne d rž ave kao un ive rza lne p ol iti čke fo rme s avr em enog 
d oba“ ( Giddens, 1987: 258) ne p red stavlja,  m eđutim,  pri hvatljiv  koncept u is-
lamskoj  p oli tičkoj  misli, s  o bzirom na to da je ovaj  koncept  su protan is lamskom  
si stemu  koji ne  po znaje  t er it ori jalne  dr žavne  gr anice i p re dviđa  isk lj učivo  r eli-
gijski  ut eme ljenu,  glo balnu  d ržavu. U is lamskoj  p oli tičkoj  i de ol ogiji  svaka 
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 druš tvena  za je dnica, pa  samim tim i  d ržava, je, pre  svega,  verska  za je dnica, u  ko
joj  p ri oritet p red stavlja s pr ov ođenje  r eli gijskih  z akona i  pr avila u o kviru  in st it-
ucija  si stema;  d ržava,  prema  tome, ne s tvara  pravo već  samo o be zb eđuje  nj egovu 
 pr imenu na o snovu  r eli gijskih  pr opisa i s an k ci oniše one  koji ne  po st upaju u s kla
du sa ovim  pr op isima.4 

Ne kom pa ti bil nost kon cep ta na ci o nal ne dr ža ve sa islam skim po li tič kim si-
ste mom do ve la je i do nje go vog ge ne ral nog ne u spe ha u mu sli man skom sve tu 
ko ji, iako ure đen po prin ci pu su ve re ni te ta dr ža va, u su šti ni ni ka da ni je pri hva-
tio ovaj si stem, ta ko da gra đa ni mi sli man skih ze ma lja svoj iden ti tet i da lje pro-
na la ze pr ven stve no u re li gi ji, a za tim u et nič kim gru pa ma, dok je iden ti fi ka ci-
ja sa dr ža vom i na ci jom mno go ma nje za stu plje na. Mu sli man ske ze mlje u ve-
ći ni slu ča je va, pre ma to me, bez ob zi ra na to što su me đu na rod no pri zna te, u su-
šti ni eg zi sti ra ju kao „no mi nal ne na ci o nal ne dr ža ve“, s   obzirom na to da  njihov  
un utrašnji i  sp oljašnj i  su ve renitet  „ egz is tiraj u samo  u  nom inalnoj  formi “ (Tibi, 
2002: 14 4). Zn ač a j n acion al ne države , uostalom,  „ne  le ži tolik o u  p riznav anju 
 bilo k oj ih  određ eni h držav ni h granica, ve ć u  p riznavanj u a ut entičn os t i n acion al-
ne države  k ao  legiti mn og arbi tra nje nih  sopstve nih  unutraš nj ih pitanj a“ (Giddens, 
1987: 2 56). O snovni  raz log  sup rotstav ljanj a  i dej i nac io nalne države, kao što  je  
v eć ist aknuto, j este is lam sk i  univerz al izam, o dnosn o,  ka ko nag lašava  Mahmud 
Š altut (M ahmud Shaltut), to što „isl am  n e ogra ni čava značen je  um e (zajedn ice ) 
na  po sebnu  državu, zato št o  bi to dove lo  d o  ograniča va nj a i sužavanja, š to j e  u 
suprotno sti  s a  univerzal izmom i slama“ (Tibi, 2 00 2:  1 51) . Teri to rijal ne  granic e 
 modernih  d ržav a  se doživlj ava ju kao pre pr eka ka  st vara nju jedi nstven e i sl amske 
 zajednice,  koja b i, u pr vo j fazi,  t reb alo da ob uhvati sv e  zemlj e u  k ojima  musl im-
ani či ne  ve ćinu stanovništva.

Po red islam ske dr ža ve, dru gu ključ nu ka te go ri ju islam ske po li tič ke ide-
o lo gi je pred sta vlja islam ski prav ni si stem, od no sno še ri jat, skup za ko na u pot-
pu no sti ute me ljen na re li gij skim tek sto vi ma.5 Pod še ri jat ski pra vom obič no se 
pod ra zu me va skup prav nih nor mi ko je su u ve zi sa ve rom i ima ju cilj da re gu-
li šu od no se u islam skoj za jed ni ci (A ndrić, 2006: 99). Isla msko pr avo (š er ijat), 
n av odi F ikret Ka rčić „p red stavlja  no rma tivni aspekt i slama a is lamska p ravna  
 nauka (fikh)  jednu od  naj zna ča jnijih  di sci plina u  kul turnoj  hi st oriji  mu sl imana.  
Život  svake  mu sli manske  sk upine  neo dv ojivo je  p ovezan sa  pr id rž avanjem  š er-
ijata i  nj eg ovanjem  fikha.  I zne vj er avanje  š er ijata  d ovodi u  p itanje is lamski i de-
ntitet  p oje dinca i  grupe a  z an em ar ivanje  fikha  ot ežava ili  on em og ućava  va ljano 
 pr ev ođenje  n aloga  B ož ijega  z akona u  hi sto rijsku st varnost  mu sl imana“  (Karčić, 
2011: 7).  Karči ć n ag lašava da je, „u i slamskom  učenju  ostala...  neo sporn a te

4  Više na temu islamske države videti u: Abdulrahman A. Kurdi, 1984, The Islamic State: 
A Study Based on the Islamic Holy Constitution, London, Mansell; Muhammad Assad, 1961, The 
Principles of State and Government in Islam, Berkeley, University of California Press.

5  Više na temu šerijatskog zakona videti u: Mohammad Hashim Kamali, 2008, Shari’ah 
Law: An Introduction, London, Oneworld Publications.



54 Jelena Vukoičić: Islam kao politički sistem

za d a vera  treb a  re gu lisati  po dručje  prava... Po i slamskom  učenj u  šerijat se u 
 osnov i s aznaj e pute m o tk rovenja.  Glavn i izvo r  šer ijatskih  normi je ono što je 
 au to rit ativn o delo. To je Kur’an kao  sveti tekst  islama  i Sunet kao  n orm ativna 
 praks a  Mu hameda  – p os lanika  islama. Ove  dvij e  ka te gorije , koje se po  k va litet u 
 međ usobno  r az likuju , čine ono što se u  is toriji  prava  oz na čavalo kao iu s  divinum“  
(Karčić, 1986: 12 ).  Š erijats ko pra vo  „k ar akter iš e odsustv o  stvara nja opšti h pravn-
ih  prav ila pu tem  držav no g  zak onodavstva . Okolnost da je o vo pr avo  z asnovano, 
 u osnovi, n a vjers ki m  izvorim a, imala je  za  p osledicu da  su sam o znalc i vjers kih  
di scipli na  smatran i  au tor itativ ni m  tumač im a  šerijata “ (Karčić, 1986: 1 01). Sa
mim  ti m pos taje jasno da je, u o vo m sluč aju , državna vl ast  p odvrgn uta pravu, a 
n e obratno, dok  je gl avna duž nos t drža vno g  poglavara  da štiti  i  spro vo di šerij at 
(Karčić, 1986: 101). 

S ob zi rom na bo žan sko po re klo še ri ja ta u islam skoj dr ža vi za bra nje no je 
stva ra nje bi lo ka kvog auto nom nog pro sto ra sa svo jim sop stve nim pra vi li ma, za-
ko ni ma i vred no sti ma. Še ri jat ski za kon ta ko ni je mo gu će re for mi sa ti na bi lo ko-
ji na čin, jer bi to zna či lo kr še nje ver skih pra vi la; even tu al ne iz me ne ne kih nor mi 
mo gu će su sa mo do tle dok ne za di ru u tekst Ku ra na i tra di ci ja (Su ne). Pre ma re-
či ma Ner ke za Sma i la gi ća, „ne tre ba po seb no is ti ca ti da je Ku ran je din stve no neo-
po zi vi za ko no dav ni auto ri tet u Isla mu i da je, pre ma to me, sva ko re gu li ra nje ko-
je se od no si na kon kret no pod ruč je sa mo ob ja šnje nje ili pri mje na nje go vih od re-
da ba i pra vi la. U tom smi slu i sun na (obi čaj), sa mo je ilu stra ci ja i oži vo tvo re nje 
Ku ra na, te ti me za do bi ja vri jed nost naj vi še za ko no dav ne upu te i pro pi sa“ (N ov-
ak ović, 2011: 280, 281).

Po red to ga što pred sta vlja je di ni iz vor za ko na, še ri jat u se bi ta ko đe sa dr-
ži nor me po na ša nja ko ji ma se u pot pu no sti re gu li šu in di vi du al ni i ko lek tiv ni po-
stup ci lju di i kom plet na me đu ljud ska in ter ak ci ja; dru gim re či ma, še ri jat ski za kon 
de ter mi ni še na čin ži vo ta sva kog po je din ca. Ono što je ina če ka rak te ri stič no za 
islam sku po li tič ku mi sao je su me sto, pra va i oba ve ze po je din ca u okvi ru ši re za-
jed ni ce. Na i me, kon cept in du vi du al nih ljud skih pra va ko ji ka rak te ri še sa vre me-
ne po li tič ke si ste me u su prot no sti je sa islam skim kon cep tom ljud skih pra va, jer 
u isla mu ne po sto ji kon cept in di vi du a li zma na na čin na ko ji se ovaj kon cept de fi-
ni še u se ku la ri zo va nom sve tu. Po je di nac ne pred sta vlja ni šta dru go ne go deo za-
jed ni ce, bez ob zi ra na to da li je ta za jed ni ca uma, ili je u pi ta nju ne i slam ska dr-
ža va. Ljud ska pra va u isla mu su ko lek tiv na, za sno va na na Ku ra nu i še ri jat skom 
za ko nu, i, kao ta kva, ni su pod lo žna ni ka kvim pro me na ma ili in di vi du al nim tu-
ma če nji ma. Pra va u isla mu, za pra vo, pred sta vlja ju du žno sti ko je za jed ni ca na me
će svo jim ver ni ci ma, što je u su prot no sti sa za pad nim kon cep tom ljud skih pra va.6

  Še ri jat ski za kon ima dve ključ ne ka rak te ri sti ke: svo ju sa mo stal nost i svo ju 
ne pot pu nost. Še ri jat ne za vi si ni od jed ne dr ža ve, ni ti od bi lo kog po zi tiv nog za ko-

6  Na temu koncepta ljudskih prava u islamu pogledati: Ann E. Mayer, 1991, Islam and 
Human Rights: Tradition and Politics, Boulder, Westview Press.
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na ili po li tič ke od lu ke…On, ta ko đe, ne za vi si ni od jed nog zva nič nog te la, cr kve ili 
sve šten stva…Ovaj za kon, pre ma to me, stva ra pro stor ko ji je pa ra le lan sa po li tič kim 
pro sto rom i mo ći“.  Pored  toga,  še rijat  kar ak te riše i „ ne pos to janje k onc ep tu alnog ok-
vira… s  ob zirom na to da je  zas novan na g rupi k on ce pata  koja je  nekad  ge ner alna, 
 nekad st rogo  od re đena i  koja ukl ju čuje sve lj udske  post upke…Dok osn ovni k onc-
epti, s  ob zirom na to da su e ksp lic itno f or mu li sani, ne  mogu da  budu  do ve deni u 
 pi tanje, p ro ši ri vanje n ji hovog z na čenja je stvar  ka z uis tike“ (Roy, 2001: 91–0).

Na v ed ene k ara kt er ist ike š er ij ata im aju p os eban zn ačaj za sve one m usl im-
ane k oji ž ive u d rž av ama u k oj ima se ne pr im enj uje isla mski z akon, ali i u onim 
k oje ga pr im enj uju sa o dr eđ enim i zm en ama; aut on om ija i sv e ob uhva tni k ara-
kter š er ij ata om og uć av aju sv akom ve rn iku da, u skl adu sa sv ojim m ogu ćn ost-
ima, p ost upa u skl adu sa ovim z ak onom, bez o bz ira na to u k ojoj z emlji se n al azi 
i k akav je njen pra vni s istem. Kao što pr im eć uje F ikret Ka rčić „š er ija tska a ks i ol-
og ija ima p os eban zn ačaj za m usl im ane k oji ž ive u s ek ula rnim dr uštv ima. U tim 
d rž av ama š er ijat ugla vnom n ema k ara kter pra vne no rme, o dn osno no rme san kc-
i on ir ane i mp er ij umom d rža vne vl asti. U t akvoj s it u ac iji, na sv ijest i p on aš anje 
m usl im ana j ed ino m ogu efik asno da utj eču m ora lni se gme nti s ad rž ani u š er ija-
tskim no rm ama, vr ije dn osti k oje no rme št ite i o pšti c ilj evi isla mskog vj er oz ak-
ona“  (Karčić, 2011: 16). 

Tre ba na gla si ti da je islam ski svet ka ko zbog unu tra šnjih po tre ba, ta ko i 
zbog sa rad nje sa ne mu sli man skim dr ža va ma, u svo je za ko no dav stvo po ste pe no 
uvo dio od re đe ne se ku lar ne prav ne nor me, od vre me na Oto man skog car stva do 
da nas. Ta ko je, na ro či to u sfe ra ma eko no mi je i me đu na rod nih od no sa, do šlo do 
zna čaj nih od stu pa nja od iz vor nih še ri jat skih za ko na i uvo đe nja no vih, sa vre me-
nih za kon skih re še nja i pro pi sa. S ob zi rom na ka rak te ri sti ke glo bal nog po li tič kog 
i eko nom skog si ste ma, teh no lo ški raz voj i ve li ku me đu za vi snost na ci o nal nih dr-
ža va, ja sno je da mu sli man ske ze mlje ne bi mo gle da funk ci o ni šu, ni sa mo stal-
no, ni ti kao deo me đu na rod ne za jed ni ce, da ni su iz me ni le de lo ve svo jih prav nih 
si ste ma. Še ri jat sko pra vo, me đu tim, za dr ža lo je pri mat u ve li kom bro ju za kon-
skih pro pi sa, na ro či to onih ko ji se ti ču po ro dič nog i na sled nog pra va, od no sno 
onih seg me na ta ko ji ne ma ju di rek tan uti caj na po li tič ku i eko nom sku sa rad nju sa 
ostat kom sve ta, ni ti zna čaj nu ulo gu u obla sti ma tr ži šne eko no mi je, pri vre de i fi-
nan si ja, a ko ji, sa dru ge stra ne, u su šti ni ob li ku ju dru štvo, kul tu ru i na čin ži vo-
ta sta nov ni ka mu sli man skih dr ža va. Ta ko se i da nas, u ve li kom bro ju mu sli man-
skih ze ma lja, zna ča jan broj za ko na ko ji ma se su štin ski re gu li šu me đu ljud ski od-
no si u okvi ru po ro di ce i ši re za jed ni ce te me lje na in te gral nom islam skom za ko nu.

Z AKLJ UČAK

Č inj en ica da isla mski p ogled na svet n ije n ac i ona lno ili t er it or ija lno ogr an-
ičen, već da je un ive rz alan u sv ojim st av ov ima i t ežnj ama, č ini ga, z apr avo, sli-
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čnim sa z apa dnom c iv il iz ac ijom n ast alom na hr išća nstvu kao religiji . I islam i 
hrišćanstvo su univerzalističke religije, ubeđene u svoju predodre đe nost da vo de 
čo ve čan stvo; obe su, ta ko đe, mo no te i stič ke što ote ža va pri hva ta nje do dat nih bo-
žan sta va i, ujed no, stva ra ten den ci ju do ži vlja va nja sve ta u du a li stič kim/cr no-be-
lim prin ci pi ma; i, na kra ju, obe su mi si o nar ske, uve re ne u svo ju oba ve zu pre o bra-
ći va nja ne ver ni ka u je di nu pra vu ve ru.7

Sa dru ge stra ne, ove dve re li gi je zna čaj no se raz li ku ju u svo jim po gle di ma 
na dr ža vu i dru štvo. Ka ko na gla ša va Ber nard Lu is, „hri šćan stvo je u svom ra nom, 
for ma tiv nom pe ri o du bi lo uda lje no i pro go nje no od dr ža ve sa ko jom se po ve za-
lo tek na kon stva ra nja svo jih sop stve nih, odvo je nih in sti tu ci ja. Sa dru ge stra ne, 
islam je, od vre me na svog osni va ča, bio dr ža va i to uspe šna i po bed nič ka. Po ve-
za nost re li gi je i mo ći, za jed ni ce i dr žav nog ure đe nja, za islam ske na ro de je, pre-
ma to me, us po sta vlje na ot kro ve njem i po tvr đe na isto ri jom. Je dan od re zul ta ta 
ove si tu a ci je je to što za mu sli ma ne re li gi ja ne pred sta vlja, kao za hri šća ne, je dan 
deo ži vo ta, osta vlja ju ći osta lo dr ža vi; ona ob u hva ta či tav ži vot, a nje na vla da ju ća 
in sti tu ci ja je cr kva i dr ža va u jed nom...Dru gi re zul tat je to da je re li gi ja - pre ne-
go ze mlja, je zik, po re klo ili na ci o nal nost - od u vek bi la pri mar na osno va iden ti te-
ta i lo jal no sti ko ja raz li ku je one ko ji pri pa da ju gru pi i odva ja ih od onih iz van gru-
pe“  (Lewis, 2004: 354). U  sa vr emenom  svetu  s eku larni  Zapad  svoje  glo balne  i nt-
erese os tv aruje na  r az ličit e  načine , vođe n  na čelim a  lib eralno g  ka pi talizma,  p ro-
pa gi rajući  idej e  dem ok ratije,  gr ađanskih  prava,  verske  s lobode  i  tržišne  pr ivrede. 
Islam, sa  druge  strane, svoj  utica j vrš i p rven stveno se  osl an jajući n a  re ligiju kao  
snagu sa  n ajveći m  mo bi liz atorski m p ot en cijalom  u m usl imanskom  svetu.

 Islam ska ide o lo gi ja pred sta vlja zna ča jan po kre tač sa vre me nih de ša va nja 
ka ko u mu sli man skom sve tu, ta ko i iz van nje ga. Islam, is ti če Fren sis Fu ku ja ma 
(Fran cis Fu kuyama), kon sti tu i še si ste mat sku i ko he rent nu ide o lo gi ju, baš kao i li-
be ra li zam, sa svo jim sop stve nim mo ral nim ko dek som i dok tri nom o po li tič koj i 
dru štve noj prav di. Apel isla ma je po ten ci jal no uni ver za lan, on do pi re do svih lju-
di kao lju di, a ne sa mo čla no va po seb ne et nič ke ili na ci o nal ne gru pe. Islam je za-
i sta po ra zio li be ral nu de mo kra ti ju u mno gim de lo vi ma islam skog sve ta, pred sta-
vlja ju ći ozbilj nu pret nju li be ral noj prak si čak i u ze mlja ma u ko ji ma ni je di rekt-
no osvo jio po li tič ku vlast (F uk uj ama, 2002: 70). S avr em ena dr uštv ena i p ol iti čka 
kr et anja u m usl ima nskim z emlj ama g ov ore u pr ilog ov akvim st av ov ima; p ol iti-
čke pa rt ije, id eje i pr ogr ami, k oji n isu i nsp ir is ani r el ig ijom, n em aju zn ača jn iji ut-
icaj m eđu l oka lnim st ano vn ištvom, a, s amim tim, ni ša nsu za osv aj anje vl asti na 
n ekom v išem n ivou. Up rkos pl an eta rnoj gl ob al iz ac iji i (m anje-v iše) agr esi vnom 
n am et anju s ek ula rnih (z apa dnih) dr uštv enih, p ol iti čkih i ku ltu rnih s ist ema vre dn-
osti, isla mski svet je, u v el ikoj m eri, ostao i zvan svih ovih s av em enih, gl ob al isti-

7  Više o istoriji islama i hrišćanstva videti u: Bernard Lewis, 2000, The Middle East: 2000 
Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day, London, Phoenix



Religija i tolerancija, Vol. XIII, № 23, Januar – Jun, 2015. 57

čkih ut ic aja. R el ig ija k oja je n ast ala u 7. v eku n ove ere t ako i d anas, v iše od č et-
rn aest v ek ova k asn ije, n ast avlja da o bl ik uje n ačin ra zm išlj anja i ž iv ota, st av ove i 
id eje, dr uštva i d rž ave m usl ima nskog d ela č ov eča nstva, k ako u z emlj ama u k oj-
ima pr ipa dn ici ove r el ig ije č ine a ps olu tnu ili r el ati vnu v eć inu, t ako i u onim d rž-
av ama gde su u m anj ini, uklj uč uj ući i n eke d el ove z apa dne Evr ope i SAD . Islam, 
pre ne go bi lo ko ja dru ga ide o lo gi ja, ima moć da vr ši zna ča jan dru štve ni i po li tič-
ki uti caj me đu svo jim ver ni ci ma ši rom pla ne te, zbog če ga se vla de, dr ža ve i po-
li tič ke par ti je u mu sli man skom sve tu, u svom po ku ša ju da ostva re uti caj unu tar 
svo jih gra ni ca ali i iz van njih, pr ven stve no osla nja ju na re li gi ju, kao do mi nan tan 
osnov grup nog iden ti te ta i za jed nič kog de lo va nja.

LI TE RA TU RA

Al-Qa ra da wi, Yusuf, 2006, Ap pro ac hing the Sun nah: Com pre hen sion and Con tro versy, 
H erndon,  Int er na t ional  Ins ti tute of Is lamic T hought.

An drić, Mi lan, 2006, „Osno vi še ri jat skog pra va“, u: Re li gi ja i to le ran ci ja 6, No vi Sad, 
CE IR. 

As sad, Mu ham mad, 1961, The Prin ci ples of Sta te and Go vern ment in Islam, Ber ke ley, 
Uni ver sity of Ca li for nia Press.

Fu ku ja ma, Fren sis, 2002, Kraj is to rije i  posl ednji  čovek, P od go rica, CID.
Gid dens, Ant hony, 1987, The Na tion-Sta te and Vi o len ce, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li-

for nia Press.
Han ting ton, Se mjuel, 2000,  Sukob  Ci vi li za cija, P od go rica, Cid.
Ka ma li, Mo ham mad Has him, 2008, Sha ri’ah Law: An In tro duc tion, Lon don, One world 

Pu bli ca ti ons.
Kar čić, Fi kret, 2011, Stu di je o še ri jat skom pra vu i in sti tu ci ja ma, Sa ra je vo, El-Ka lem, 

Cen tar za na pred ne stu di je.
Kar čić, Fi kret, 1986, Še ri jat ski su do vi u Ju go sla vi ji 19181–941,  S ar ajevo, Is lamski  

 te ološki  fa kultet.
Kur di, Ab dul rah man A., 1984, The Isla mic Sta te: A Study Ba sed on the Isla mic Holy Con-

sti tu tion, L ondon, M ansell.
Le wis, Ber nard, 2004, From Ba bel to Dra go mans: In ter pre ting the Mid dle East, Lon-

don, Pho e nix.
Le wis, Ber nard, 1993, The Arabs in Hi story, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press.
Le wis, Ber nard, 2000, The Mid dle East: 2000 Years of Hi story from the Ri se of Chri sti a-

nity to the Pre sent Day, Lon don, Pho e nix.
Le wis, Ber nard, 1998, The Mul ti ple Iden ti ti es of the Mid dle East, Lon don, Pho e nix.
Mayer, Ann E., 1991, Islam and Hu man Rights: Tra di tion and Po li tics, Bo ul der, We stvi-

ew Press.
Mug ni, A., 1989, „Islam o svr si ljud skog ži vo ta“, u: Gla snik vr hov nog islam skog star je-

šin stva u SFRJ, br. 5, Sa ra je vo. 
No va ko vić, Dra gan, 2011, „Te melj ne isti ne islam ske ve re“, u: Re li gi ja i to le ran ci ja 16, 

No vi Sad, CE IR.



58 Jelena Vukoičić: Islam kao politički sistem

Po te ži ca, Oli ver, Kon cept su ve re no sti Ima ma Ho me i ni ja, www.starisajt.nspm.rs/Deba
te/2006_CP_potezica_homeini.htp

Potežica, Oliver, 2006, Islamska republika Imama Homeinija: Pojam suverenosti u deli-
ma Imama Homeinija, Beograd, Filip Višnjić.

Roy, Olivier, 2001, The Failure of Political Islam, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press.

Simić, Srđan, 2011, „Stvaranje i vaskrsenje u Kuranu“, u: Religija i tolerancija 15, No
vi Sad, CEIR.

Tibi, Bassam, 1998, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New 
World Disorder, Berkeley, University of California Press.

Docent dr Jelena Vukoičić
FPS Banja Luka
jelenavukoicic1@gmail.com

ISLAM AS A POLITICAL SYSTEM
Apstract

In this article the author analyses the political dimension of Islamic religi-
on. One of the main characteristics of Islam is the fact that it is not only religious, 
but also political and legal system. It is emphasized that Islam, unlike some other 
religions, has an important political role in the countries with Muslim majorities 
and within Muslim communities around the globe. Islam has had always been the 
key factor of social mobilization in Muslim history, in the periods of crisis as well 
as in the periods of stability, and no other ideology has ever managed to reach 
the power of religion. This situation also characterises modern Muslim states in 
which there is almost no important political movement that, to the certain extent, 
does not base its principles on religion. Islam, therefore, still represents the pri-
mary source of legitimacy in the political and legal systems of these countries.
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ИСЛАМ КАО ИДЕ О ЛО ГИ ЈА
Ре зи ме

Крај дру гог и по че так тре ћег ми ле ни ју ма при ка зу је свет у све бур ни јим и убр-
за ни јим по ли тич ким ме на ма. Нео спор но је да је сло жен сплет од но са из ме ђу се ку-
ла ри зо ва ног За па да и исла ма, ко ји се на раз ли чи те на чи не ма ни фе сту је ши ром све-
та, отво рио мно штво про бле ма ве за них за пла не тар ни три јум фа ли зам ори јен ти-
са ног с јед не стра не кроз ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је а с дру ге стра не кроз 
све из ра же ни ју хе ге мо ни ју Евро пе и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ка Бли ском ис-
то ку с про јек ци јом уни по лар ног од но са сна га. Та ква ло ги ка но вог свет ског по рет-
ка, као и у про шло сти, од у пи ре се сво ђе њу и по сто ја њу са мо јед не исти не и са мо 
јед не си ле на свет ском пла ну. Од кри зних по ли тич ких, еко ном ских, де мо граф ских и 
со ци јал них про те ста чо ве чан ство по сте пе но ула зи у дру штве ну и ре ли гиј ску кри-
зу иден ти те та у ко ји ма су све уоч љи ви ји „су да ри ци ви ли за ци ја“ у ко ји ма се на зи ру 
ра зни об ли ци су че ља ва ња исла ма са не и сла мом, ак ту а ли зу ју ћи при том ста ре про-
бле ме од ве ше де це ниј ског арап ско-изра ел ског су ко ба, пре ко „арап ског про ле ћа“, па 
иран ског од у пи ра ња ме ђу на род ној кон тро ли ну кле ар ног на о ру жа ња и про гра ма, па 
све до по ја ве ра зних со ци ја ли стич ких, ре фор ма тор ско-се ку ла ри стич ких, тра ди ци-
о нал них али и фун да мен та ли стич ких по кре та уну тар са мо га исла ма. Не ма сум ње 
да пре ве ли ко ан га жо ва ње за пад них си ла на фор ми ра њу „ве ли ког и но вог Бли ског ис-
то ка“, не са мо да уда ља ва ислам ски свет од њих не го и во ди ка но вом „арап ском 
гне ву“ под сти чу ћи на тај на чин раз вој све но ви јих и ми ли тант ни јих исла ми стич-
ких гру па ци ја ши ром Бли ског ис то ка.

Кључ не ре чи: ко ло ни ја ли зам, ка пи та ли зам, им пе ри ја ли зам, гло ба ли зам, 
тра ди ци о на ли зам, се ку ла ри зам, ре фор ми зам и фун да мен та ли зам. 

Да нас у све ту, на про сто ру од пла ни на Атлас на за па ду до Ма лај ског 
ар хи пе ла га на ис то ку и од под са хар ске Афри ке до сте па цен трал не Ази је, 
по сто ји ви ше од пе де сет му сли ман ских др жа ва. Не ке ме ђу њи ма су нај мно-
го људ ни је зе мље на све ту, по пут Ин до не зи је, Ни ге ри је, Бан гле да ша и Па ки-
ста на са ефи ка сном др жав ном упра вом док су не ке ма ле и си ро ма шне по пут 
Ма лиа, Мол ди ва и Ко мор ских остр ва. Упр кос ра зно вр сно сти иде о ло шко по-
ли тич ког уре ђе ња, не ке су ет нич ки хо мо ге не док у дру гим др жа ва ма по сто-
је зна чај на и ра зно ли ка ет но ло шка, је зич ка и со ци о ло шка уве ре ња ко ја у се-
би са др же ши рок спек тар дру штве но еко ном ских и по ли тич ко ин сти ту ци-
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о нал них оп ци ја.1 Ме ђу тим, с об зи ром на ра зно ли кост дру штве но-по ли тич-
ког и со ци о ло шког уре ђе ња уну тар ислам ских др жа ва ве ра је би ла и оста-
ла основ ни из вор ре ли гиј ског и кул ту ро ло шког иден ти те та му сли ман ског 
ет ни ку ма а са мим тим и зна ча јан чи ни лац у дру штве но-по ли тич ким од но-
си ма. Упра во је у фор ми ра њу исла ма као ре ли ги о ло шко-по ли тич ке иде о ло-
ги је, то ком 18. и 19. ве ка, јед на од нај ва жни јих вер ских иде ја би ло уче ње о 
исла му као „уро ђе ном зна њу“ (илм).2 Те жња ка ре форм ским об но ва ма али и 
опо на ша њу пр вих Му ха ме до вих след бе ни ка (теџ дид) има ла је за циљ, с јед-
не стра не, вра ћа ње ве ри „по бо жних пре да ка“, док је, с дру ге стра не, те жи ла 
про це су „са мо стал ног тра же ња“ (реј) за сно ва ног на ра ци о нал ном ту ма че њу 
из вор них на че ла исла ма уте ме ље них на Ку ра ну и су ни. 

Ре фор ми сти су по ку ша ли да на иза зо ве са вре ме но сти по ну де но ви-
ју ин тер пре та ци ју исла ма у скла ду с по тре ба ма но вог до ба, же ле ћи да „све-
ти за кон“ (ше ри јат) ускла де са ла ич ким и се ку лар ним по тре ба ма до ми нант-

1  Европ ска ко ло ни ја ли стич ка моћ не га тив но је ути ца ла на му сли ман ске др жа ве по-
сред ством ан гло-фран цу ске им при јал не вла да ви не ко ја је за по че та до ла ском Фран цу за у Ал-
жир 1830. г., Бри та на ца у Аден 1839. г., оку па ци јом Егип та 1882. г., као и про ши ре њем фран-
цу ске кон тро ле и вла да ви не над Ту ни сом 1881. г. и Ма ро ком 1911. го ди не. Ислам ски ори јен-
та ли ста А. Хо у ра ни је про ко мен та ри сао бри тан ску оку па ци ју Егип та као „до бро ду шни им пе-
ри ја ли зам“ а ислам као „пле ме ни ти мо но те и зам“ ко ји је као дру штве ни си стем пот пу но не у-
спе шан. По ње му, ислам др жи же не у ин фе ри ор ном по ло жа ју, кри ста ли ше ре ли ги ју и за кон 
у не де љи ву и не про ме њи ву це ли ну, та ко да је дру штве ном си сте му од у зе та ела стич ност, одо-
бра ва роп ство, ње го во оп ште стре мље ње је не то ле ран ци ја пре ма дру гим ве ра ма и не охра-
бру је раз вој ло гич ког ми шље ња. Оту да се му сли ма ни не мо гу ре фор ми са ти али мо гу ство-
ри ти осе ћа ња ко ја мо гу по ки да ти би ло ка кве ве зе са они ма ко ји су по ку ша ва ли да им по мог-
ну. Кар та му сли ман ског све та по сле Пр вог свет ског ра та от кри ла је ве ли ки сте пен спо ља шње 
до ми на ци је: Фран цу зи на се ве ру, на за па ду у Еква то ри јал ној Афри ци и Ле ван ту (Ли бан и 
Си ри ја); Бри тан ци у Па ле сти ни, Тран сјор да ни ји, Ира ку, Ара бљан ском за ли ву, на Ин диј ском 
пот кон ти нен ту, у ју го и сточ ној Ази ји, Ма ле зи ји, Син га пу ру и Бру не ју; Хо лан ђа ни у Ин до не-
зи ји. Је ди но су му сли ма ни за др жа ли сво ју власт у Тур ској и Ира ну али у де фан зи ви у од но-
су на ге о по ли тич ко-еко ном ске од но се и ин те ре се ве ли ких за пад них си ла. На сли чан на чин 
уочи Пр вог свет ског ра та Осман ско цар ство је би ло по де ље но на две ин те ре сне зо не из ме-
ђу европ ских си ла ко је су осим еко ном ске над мо ћи бит но ути ца ле и на аде кват ну по ли тич ку 
власт. Крај ра та до при нео је са ве знич кој оку па ци ји Ме со по та ми је и Ле ван та ме ђу са ве знич-
ким си ла ма а са мим тим и до ми на ци ју Бри та на ца у Баг да ду и Да ма ску. По сле ди це Пр вог ра-
та као и по ја ва со ци ја ли стич ке ре во лу ци је у Ру си ји до ве ле су 1920. г. до иш че за ва ња еми ра та 
у Хи ви и Бу ха ри. Све ове исто риј ске окол но сти су бит но до при не ле да се му сли ма ни осе ћа ју 
не си гур но и фру сти ра но. Ви ше о то ме ви ди: B. Lu is, Kri za isla ma, Be o grad 2004, str. 71-72; E. 
Ke do u rie, Islam do sre di ne 20. vi je ka, u knj: Svi jet isla ma, Be o grad 1979, str. 345.

2  За раз ли ку од ис кљу чи во сте че ног зна ња (ма риф), под уро ђе ним зна њем (илм) 
ислам ска ег зе ге за се по зи ва на ку ран ску су ру (2, 31) по ко јој је Бог Ада ма „по у чио на зи ви ма 
свих ства ри“. Ово зна ње Ада му је да то од Бо га, и оно је као та кво јед но и не про ме њи во а са-
мим тим и пра и скон ско (веч но) ко је се у исла му ра ка пи ту ли ра кроз ве ру, дру штво и вла да ју-
ћи по ре дак. Об но ва у овом кон тек сту је сте „от кри ве но зна ње“ ко је се и ра зу мом по твр ђу је. 
За то је ислам пре ма њи хо вом ве ро ва њу у пот пу но сти са гла сан са људ ским умом, јер Ку ран 
ка же: „Ви сте на род нај бо љи од свих ко ји се ика да по ја вио...“ (су ра 3, 110) Ви ше о то ме ви ди: 
Д. Та на ско вић, Ислам: дог ма и жи вот, Бе о град 2008, стр. 239; T. Na gel, Geschic hte der isla-
mischen The o lo gie. Von Mu ham med bis zur Ge gen wart, Mün chen 1994, str. 239. 
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ног За па да. Ме ђу тим, за се ку лар не ли бе ра ли сте др жа ва би тре ба ла са мо да 
се бри не о вер ским ин сти ту ци ја ма а ве ра да се све де на лич ни и ин ди ви ду-
ал ни чин по је дин ца. Али, за ислам ске фун да мен та ли сте му сли ман ско дру-
штво ниг де, па ни у са мој Тур ској, ни је по ста ло су штин ски се ку лар но, па ни 
де мо крат ско, јер је ислам и по ли тич ки и иде о ло шки исто вре ме но на стао и 
као ре ли ги ја и као др жа ва. Ислам се да кле као ве ра те шко мо же де мо кра ти-
зо ва ти и се ку ла ри зо ва ти јер се све од лу ке у исла му из во де из Ку ра на и ха-
ди са али и из сха ват ња да је ше ри јат „ислам ски де мо кра ти чан“ јер су ње го-
ве ин сти ту ци је за сно ве не на иџ ти ха ду (са мо стал ном за кљу чи ва њу), иџ ми 
(кон сен зу су) и шу ри (са ве то ва њу). Као од го вор на европ ски ко ло ни ја ли зам 
и им пе ри ја ли зам уоб ли чи ла су се, углав ном, че ти ри раз ли чи та му сли ман-
ска ста ва: од би ја ње и од сту па ње, се ку ла ри за ци ја, мо дер ни зам и фун да мен-
та ли зам. За мно ге му сли ман ске во ђе ал тре на ти ва је јед но став но би ла сле-
до ва ње Му ха ме до вој прак си и тра ди ци ји: при вре ме но исе ље ње (хиџ ра) или 
рат про тив не вер ни ка (џи хад) тј. на пу шта ње те ри то ри је ко ја ви ше ни је би-
ла под ислам ском вла шћу.3 Ипак, му сли ман ске ре ак ци је су би ле раз ли чи те; 
док су јед ни за го ва ра ли стра те ги ју од би ја ња и од сту па ња, дру ги су се за ла-
га ли за мо дер ни за ци ју сле ду ју ћи „се ку ла ри за ци ји“ ислам ског дру штва усва-
ја ју ћи вој не, по ли тич ке и еко ном ске про гра ме за сно ва не на европ ској на у-
ци и тех но ло ги ји. Ислам ски мо дер ни стич ки по крет те жио је да пре мо сти јаз 
из ме ђу тра ди ци о на ли ста и се ку ла ри зо ва них ре фор ми ста с на гла ше ном по-
тре бом да се ре а гу је на прет њу ра сту ћег европ ског ко ло ни ја ли зма и им пе ри-
ја ли зма. Џе ма лу дин ал Аф га ни (1838–1897) је као са вет ник иран ског ша ха 
пу то вао по Евро пи по зи ва ју ћи му сли ма не да се ује ди не про тив им пе ри ја ли-
зма, да те же ре а ли за ци ји иде ја па ни сла ми зма и да уз мо дер ни др жа во твор ни 
устав огра ни че власт вла да ра. Кри ти чан у од но су на при пад ни ке уле ме и на 
њи хо во кон зер ва тив но ту ма че ње исла ма, Аф га ни је ве ро вао да је ислам ре-
ли ги ја про гре са, ра зу ма и на у ке са на гла ше ном етич ком тен ден ци јом. Твр-
дио је да ислам ска ци ви ли за ци ја мо же да се бо ри про тив им пе ри ја ли зма и 
да је то пред у слов за по ли тич ку и кул тур ну не за ви сност. Ње гов след бе ник 
Му ха мед Аб дух (1849–1905) раз вио је ин те лек ту ал не и дру штве не ре фор-

3  Тре ба ис та ћи да се са лин гви ни стич ког ста но ви шта под пој мом џи хад озна ча ва 
кон цепт уну тра шњег на по ра у тра же њу исти не. У тек сту Ку ра на ко рен džhd по ја вљу је се у 35 
аје та; у 22 са зна че њем „оп штег на по ра“; у 10 са зна че њем рат ног де ло ва ња а у 3 сти ха са зна-
че њем „ду хов ног уз ди за ња“. Пре о вла да ва ју углав ном два ту ма че ња, пр во је ми ни ма ли стич ко 
и од но си се на уну тра шње тра же ња ду хов ног спо ко ја, док се са мак си ма ли стич ке по зи ци је о 
џи ха ду те о риј ски го во ри као о пра вед ном ра ту. Ме ђу тим, у са вре ме ном исла му по јам џи хад 
се ко ри сти у за ви сно сти исто риј ског кон тек ста и иде о ло ги је уну тар ра зних стру ја по ли тич-
ког исла ма. О по ли тич кој док три ни џи ха да као иде о ло ги ји „све тог ра та“ са ци љем ја ча ња ве-
ре, он се, по М. Јев ти ћу, мо же де фи ни са ти као: „си стем свих ак ци ја и по сту па ка на ин ди ви ду-
ал ном и ко лек тив ном пла ну, ко је му сли ма ни чи не у ци љу ја ча ња ислам ске ре ли ги је и ши ре ња 
за јед ни це вер ни ка“. Ви ше о то ме ви ди: H. F. Alam, Glo bal ni islam, Be o grad 2012, str. 84-85; F. 
Hi ti, Isto ri ja Ara pa, Sa ra je vo 1988, str. 136-138; K. Armstrong, Mu ham med: Po sla nik za na še vri-
je me, Sa ra je vo 2008, str. 116-117; М. Јев тић. Са вре ме ни џи хад као рат, Пр ња вор 1995, стр. 22. 
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ми стич ке ди мен зи је ислам ског мо дер ни зма твр де ћи да оне мо гу по бољ ша ти 
не са мо ин фе ри ор ни по ло жај же не у исла му не го и да се Ку ран мо же на са-
вре ме ни на чин ту ма чи ти. Зна ча јан је због фор ми ра ња по кре та са ла фи ја ко-
ји је те жио ле ги ти ми те ту ислам ског мо дер ног ре фор ми зма ко ји би био уте-
ме љен на из вор ној и древ ној прак си ра не му сли ман ске за јед ни це ко ја је сле-
ди ла прак су Му ха ме до вих пр вих след бе ни ка. Био је члан уле ме и про фе сор 
на Уни вер зи те ти ма Ал Аз хар и Дар ал Улум ко ји је при пре мао сту ден те за 
рад у ди пло ма ти ји и за ви со ке по ло жа је у др жав ној ад ми ни стра ци ји. Ње гов 
са рад ник Ка сим Амин (1863–1908), адво кат и су ди ја, раз вио је тзв. фе ми ни-
стич ку ди мен зи ју ислам ског мо дер ни зма твр де ћи да је глав ни узрок ислам-
ског на за до ва ња пот чи њен по ло жај же на и да је то раз лог ислам ске на ци о-
нал не, дру штве не и по ро дич не де ка ден ци је. 

Ме ђу тим, ислам ске мо дер ни сте Џе ма лу дин ал Аф га ни ја (1838–1897) 
на Сред њем ис то ку и ње го вог след бе ни ка Се јид Ах мед Ка на (1817–1898) на 
Ин диј ском пот кон ти нен ту су схва та ли ислам ски мо дер ни зам, се ку ла ри зам 
и фун да мен та ли зам као три ме ђу соб но су прот ста вље на по ли тич ка об ли ка 
вла да ви не. Твр ди ли су да се мо дер ни зам мо же схва ти ти као про цес из два ја-
ња мо рал не од ду хов не су шти не исла ма, за ко ју је Ах мед Кан сма трао да је 
ана лог на хри шћан ству, док је Амир Али сма трао да је она ве чи та и све оп-
шта, за ла жу ћи се за дру штве не и по ли тич ке про ме не у гра ни ца ма ко је су од-
ре ђе не и про пи са не у ше ри ја ту. Те жи ли су да оса вре ме не ислам у ци љу пре-
зен то ва ња ње го ве уни вер зал не спо соб но сти оп стан ка у скла ду са тра ди ци-
јом а про тив но пред ра су да ма за па да, на гла ша ва ју ћи ње гов гло бал ни ка рак-
тер и пот пу ну уса гла ше ност с ра ци о нал ним ме то да ма до ка зи ва ња. По Аб ду-
ху ислам по зи ва на пот пу но пот чи ња ва ње све га Бо гу, од ба цу ју ћи одва ја ње 
ду хов ног од све тов ног, као што је то, с ислам ског ста но ви шта, био слу чај у 
хри шћан ству, и те је сто га ислам у пот пу но сти одан ра ци о на ли зму од ба цу-
ју ћи при том ван ред на об ја шње ња о „Бо жи јем по сто ја њу“ по пут ве ро ва ња 
у чу да или ми сте ри је. Бра не ћи иде ју „ра ци о нал ног исла ма“ те жио је и од ба-
ци ва њу че ти ри вер ско- прав не шко ле, твр де ћи да се на тај на чин „за тва ра-
ју вра та иџ ти ха да“ што је и до ве ло до де ка ден ци је ислам ске ци ви ли за ци је и 
омо гу ћи ло по ни жа ва ње исла ма по сред ством ко ло ни за ци је и ње го вог на уч-
но-ин те лек ту ал ног ре тро гра ди ра ња.4 Му ха мед Ик бал (1875–1938) у Ин ди ји 
и Та ха Ху се ин (1889–1973) у Егип ту су при ме ри „се ку лар не ори јен та ци је“ 
ко ја је во ди ла ује ди ње њу ислам ског мо дер ни за ма и се ку лар ног на ци о на ли-

4  Иако је са ла фиј ски по крет те жио ла ич ком ма те ри ја ли зму твр ди ли су да се ислам-
ски ше ри јат мо же ускла ди ти са са вре ме ним за ко ни ма, твр де ћи чак и да је са вре ме на на у ка 
су пер и ор ни ја и од Ку ра на. Има и ми шље ња да су на тај на чин те жи ли да се фи ло соф ски, тех-
но ло шки и ин те лек ту ал но из је да на че са За па дом и да на тај на чин по ста ну но ва свет ска ци-
ви ли за ци ја. Уп. А. D. Val, Islam i Sje di nje ne Dr ža ve: ali jan sa pro tiv Evro pe, Be o grad 1989, str. 
51-52; Џ. Еспо зи то, Ислам ска прет ња: мит или ствар ност, Бе о град 1994, стр. 72; М. Фа-
хри, Фи ло зо фи ја и те о ло ги ја, у књ: Окс форд ска исто ри ја исла ма, при ре дио Џ. Еспо зи то, Бе-
о град 2002, стр. 311. 
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зма. Ик бал је ком би но вао тра ди ци о нал но вас пи та ње са за пад ним ра ци о на-
ли змом те же ћи соп стве ној син те зи и ре ин тер пре та ци ји исла ма.5 

 За раз ли ку од њих, ра ди кал ни ји и у не ким слу ча је ви ма на сил ни ји 
исла ми сти по пут Се јид Кут ба (1906–1966) у Егип ту и Ма вла не Абул Ала 
Мав ду диа (1903–1979) у Па ки ста ну би ли су скло ни кри ти ци За па да оп ту-
жу ју ћи га за мо рал ног крив ца се ку ла ри за ци је и без вер ја. По њи ма на ци о-
на ли зам се пре тва ра у култ на ци је, де мо кра ти ја у ти ра ни ју ве ћи не а се ку-
ла ри зам не ги ра ап со лут ну власт Бо жи ју и сто га не ми нов но во ди у без вер-
је или ате и зам.6 На сли чан на чин и тра ди ци о на ли сти, по пут Му ха ме да ибн 
Аб дул ва ха ба (1703–1792) ко ји је од ра стао у по ро ди ци хан ба лит ских струч-
ња ка, сле ду ју ћи тра ди ци ји Ах ме да Ибн Теј ме (14. в.), стрикт но су се за ла га-
ли за по вра так Ку ра ну и су ни, од би ја ју ћи ауто ри тет вер ских струч ња ка (та-
клид) бо ре ћи се про тив ино ва ци ја, оби ча ја, по што ва ња кул та мр твих и обо-
жа ва ња све та ца.7 

5  Му ха мед Ик бал је твр дио да ислам ско вре ме „про ро чан ства“ ни ка ко ни је за вр ше-
но јер је чо век ство рен као „на ме сник“ (ха ли фа) Бо жи ји на зе мљи да би мо гао да оства ри све 
што од ње га на ло го да вац оче ку је јер „он има кре а тив ну уло гу у жи вот ном про це су уни вер зу-
ма (ко смо са)“. Да кле, исто ри ја се мо же по твр ди ти као за јед нич ка ево лу ци ја Бо га и чо ве ка ка 
не по зна тим ци ље ви ма. За то ак тив ност и бо го тра же ње мо же би ти јед на исто вет на (иден тич-
на) ствар. Сто га и Ик бал зах те ва од му сли ма на да се дис ло ци ра ју од ве за но сти за кру те об ре-
де и да пре ду зму од го вор ност у об ли ко ва њу Бо жи јег де ла. Ви ше о то ме ви ди: T. Na gel, The-
o lo gie und Ide o lo gie im mo der nen Islam, in: Der islam III, Die Re li gi o nen der Men schen he it Bd. 
25, 3 Stut tgart 1990, str. 53.

6  Абул Ала Мав ду ди у свом по зна том де лу Мо рал на су шти на ислам ског по кре та 
(1976) твр ди да сви они ко ји при хва та ју за пад ну де мо кра ти ју, на ци о на ли зам или се ку ла ри-
зам, од ба цу ју Бо га и бу не се про тив сво га Про ро ка. Фор ми ра ни па ки стан ски Ислам ски по-
крет (1941) има за циљ вра ћа ње му сли ма на Бо гу и од ри ца ње од ко рум пи ра ног вођ ства с „ци-
љем ус по ста вље ња бо жан ског по рет ка“. Ти ци ље ви не мо гу би ти оства ре ни без џи ха да јер 
ислам од сво јих след бе ни ка зах те ва пот пу но пот чи ња ва ње Бо гу и од ба ци ва ње по ли те и зма и 
ма те ри ја ли зма. У Егип ту на сли чан на чин Се јид Кутб у свом де лу Ислам и про бле ми ци ви ли-
за ци је (1962) кри ти ку ју ћи за пад ну ци ви ли за ци ју твр ди да је чо ве чан ство кре ну ло пу тем про-
па сти и да га је ди но ислам мо же вра ти ти на пра ви пут, не при хва та ју ћи те зу да су ра зум и ве-
ра, на у ка и ре ли ги ја ме ђу соб но су прот ста вље ни. Је ди но је ислам „гло бал на ре ли ги ја“ ко ји је 
ути рао пут на у ци у са вре ме ном до бу. Уп. М. Фа хри, Фи ло зо фи ја и те о ло ги ја, у књ. Окс форд-
ска исто ри ја исла ма, стр. 312-313.

7  Му ха мед ибн Аб дул ва хаб се за јед но са Му ха ме дом ибн Али ал-Са ну си јем (+ 1859) 
сма тра об но ви те љем ислам ског пра во вер ја „у но вом окру же њу“ ко ји би у нај оп шти јем сми-
слу озна ча вао по крет ка вра ћа њу те мељ ним вред но сти ма, фун да мен ту исла ма, и то пр вен-
стве но Ку ра ну. Му ха мед ибн Али ал Са ну си се сма тра осни ва чем ли биј ског су фи ре да се ну-
си ја, чи ји је де да Ах мед ибн Идрис (+ 1749) као ак ти ван су фи ја при па дао ши зи ли ја ма за ла-
жу ћи се про тив ин ди ви ду ал не при пад но сти би ло ко јој вер ско-прав ној шко ли на сто је ћи да 
ство ри је дин ство из ме ђу ве ре и де ла ња и као та кав био је ис так ну ти ту мач ха ди са. У Ни ге-
ри ји је ни као фу ла нит ски по крет (1754-1817), фа ра ид ски у Бен га лу за вре ме Ха џи Ша ри а-
та ла ха (1781-1840), па дриј ски у ју го и сточ ној Ази ји (1803-1837), мах ди јев ски у Си ри ји (1848-
1885), ми ли тант ни по крет џи ха ди зам у Ин ди ји од Се јид Ах ме да Ба ре вли ја (1786-1831). У 
Ира ну Се јид Али Му ха мед Ши ра зи (1819-1850) је тво рац ба би зма ко ји је ка сни је пре фор му-
ли сан као мо дер на бе ха иј ска ве ра. То ком раз ли чи тих фа за ко ло ни ја ли зма ислам ски ми сли о-
ци су знат но ути ца ли и на кре и ра ње ислам ске по ли ти ке ко ја је во ди ла ка ре форм ској об но ви 
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Тра ди ци о на ли стич ки по крет је осу ђу ју ћи идо ла три ју те жио об но ви 
вер ског пра ва и ње го вом до слов ном ту ма че њу кроз ап со лут но је дин ство и 
вр хов ну власт Бо гу (тев хид). Око 1745. го ди не ус по ста вљен је бли жи кон-
такт са Му ха ме дом ибн Са у дом, вла да ром Ад Да ри је, и ство рен са вез за „об-
но ву ве ре“ ко ји је и до вео до ства ра ња ми ли тант не ва ха бит ско-са у диј ске др-
жа ве ко ја се убр зо про ши ри ла дуж цен трал не Ара би је, осво јив ши Ме ку и 
Ме ди ну. Ибн Аб дул ва хаб се за јед но са ал Са ну си јем на во ди као при мер ка-
ко се мо гу ра ци о нал но ре ша ва ти ви ше ве ков ни на го ми ла ни про бле ми при-
ме ном ме то де та клид. Они су те жи ли ре фор ми кроз ди рек тан при ступ Ку-
ра ну и су ни, са раз ли чи тим обра зло же њи ма; код Аб дул ва ха ба Ку ран и су на 
су те ме љи ислам ске за јед ни це, док је за ал Са ну си ја те мељ ми стич ка за јед-
ни ца вер ни ка; и ка сни је ро ђе ни му сли ма ни мо ра ли су по че ти од из во ра њи-
хо во га ду хов но га ства ра ла штва. Пре ма ал Са ну си ју раз лог по ли тич ког про-
па да ња ислам ског све та тре ба тра жи ти у ду хов ним мо ти ви ма и са ја ком ве-
ром се мо же на ћи ко нач но и крај ње ре ше ње за сва пи та ња. За хан ба ли те ме-
тод иџ ти хад је је ди ни ва же ћи а то су по вар так Ку ра ну и су ни. Му ха мед Аб-
дух (1849–1905) је слич но Ибн Аб дул ва ха бу и ал Са ну си ју те жио вер ској 
иде ји осло ба ђа ња „сле пог опо на ша ња“ и по врат ку ка по бо жним пре ци ма. 
Исто вре ме но је твр дио да је ду жност уче ња ка да ма су на ро да под стак ну на 
европ ско обра зо ва ње и да се су штин ска пи та ња о од но су из ме ђу ра зу ма и 
об ја ве не те ма ти зи ра ју. Све на уч не но ви не ко је је Евро па от кри ла већ су би-
ла да та у ислам ским на у ка ма, јер ислам ско (уро ђе но) зна ње (илм) ујед но је 
и зна ње за пад не ци ви ли за ци је. Са та квим ислам ским пред зна њем об у хва ће-
на је и европ ска на у ка ко ја је по ње го вом ту ма че њу већ би ла да та ислам ском 
об ја вом. За то је и би ло мо гу ће твр ди ти да по сто ји хар мо ни ја из ме ђу ве ре и 
ра зу ма, јер за об ја ву не по сто ји не пре мо сти ва гра ни ца.8 

по чев ши од по бу не у Ин ди ји 1826. г., под вођ ством Се ји да Ах ма да Ше хи да (+ 1831) до ан-
тим пе ри ја ли стич ких ста во ва Мир зе Х. Ши ра зи ја (+ 1894) и шеј ха Фа длу ла ха Ну ри ја (+ 1909) 
у Ира ну, или има ма Ша ми ла (+ 1871) у Цен трал ној Ази ји, или пак Ами ра Аб де ла Ка де ра (+ 
1883) у Ал жи ру. Ви ше о то ме ви ди: Џ. Еспо зи то, Ислам ска прет ња: мит или ствар ност, Бе-
о град 1994, стр. 62-63; Џ. О. Вол, По ста вља ње те ме ља за об но ву и ре фор му, у књ: Окс форд-
ска исто ри ја исла ма, стр. 554-561.

8  Циљ Аб ду хо вог ре фор ми стич ког по кре та је да се при хва те са вре ме на до сиг ну ћа 
за пад не Евро пе, али да се од ба ци њи хов дво ли чан ка рак тер, јер ре фор ма је усме ре на про тив 
вер ске рав но ду шно сти, што је по ње му про прат на по ја ва се ку ла ри за ци је, про тив ко је се тре-
ба бо ри ти при ме ном ше ри ја та, и на тај на чин ће се оси гу ра ти ислам ски иден ти тет. На сли-
чан на чин је и еги пат ски ре фор ма тор Ха сан ал Ба на (1904-1949) фор ми рао је дан по лу ми ли-
та ри стич ки по крет ко ји је об у хва тао ши ро ку мре жу со ци јал них и еко ном ских ре фор ми ко је 
су по ње му до тад би ле не у спе шне јер су по сле ди ца европ ског изу ма, као што су на при мер 
со ци ја ли зам, ка пи та ли зам и на ци о на ли зам. Да би се све ове изме успе шно от кло ни ле ну жно 
је ре ак ти ви ра ти ше ри јат у ислам ским др жа ва ма, од ба цив ши при том ко ло ни ја ли зам и мо дер-
ни зам али не и европ ску на у ку. Ислам ски мо дер ни сти твр де да ку ран ска об ја ва ни је пре вас-
ход но дог ма и прав ни про пи си, не го ре ли ги о зни и со ци јал ни прин ци пи, ко ји мо гу на кон-
крет не про бле ме и исто риј ске си ту а ци је аде кват но од го во ри ти. По С. Ва хи ду ну и М. М. Та-
хиу из Су да на мо же се о исла му бес ко нач но го во ри ти за то што је он по твр ђен у исто ри ји, и 
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За раз ли ку од се ку ла ри стич ких и ре фор ми стич ких по кре та по сто ји 
и по ли тич ки ислам, исла ми зам или (нео)фун да мен та ли зам, ко ји се у пр вој 
ли ни ји ја вља као про те сни по крет про тив вла да ју ћих про за пад них ре жи ма 
чи ја је по ли ти ка на ста ла као ре ак ци ја на европ ски ко ло ни ја ли зам, им пе ри-
ја ли зам и гло ба ли зам. За ислам ске фун да мен та ли сте ше ри јат је по ли тич ка 
иде о ло ги ја ко ја је уте ме ље на на Ку ра ну а ко ја има за циљ вас по ста вља ње 
Му ха ме до ве пр во бит не за јед ни це вер ни ка (ума), као узор ног обра сца му-
сли ман ске др жа ве. Ра ди кал ни ји фун да мен та ли сти из пр ве по ло ви не 20. ве-
ка по пут Се ји да Кут ба (1906–1966) у Егип ту и Ма ва ла не Абул Ала Мав ду-
диа (1903–1979) у Па ки ста ну, би ли су скло ни оп ту жи ва њу За па да за мо рал-
но про по да ње му сли ман ског дру штва и за ши ре ње се ку ла ри зма и без вер ја. 
Као за ступ ни ци до след ног од ба ци ва ња де мо кра ти је твр ди ли су да је он не-
спо љив с исла мом ко ји је као Бо жи ји по ре дак дат љу ди ма пре ко ислам ске 
Све те књи ге Ку ра на, док је де мо кра ти ја про из вод љу ди и њи хо вих же ља. У 
исла му ап со лут ни за ко но да вац је Алах док је у де мо кра ти ји нај ви ша власт 
пар ла мент. Дру штву ко је је уре ђе но по ше ри ја ту ни је по треб на де мо кра ти-
ја, јер је она, по фун да мен та ли сти ма, „штет на но во та ри ја“ (бид`а) ко ја је као 
та ква не при хва тљи ва пра во вер ном исла му и сто га је тре ба од ба ци ти. Абул 
Ала Мав ду ди се же сто ко про ти вио де мо крат ском на че лу ве ћин ског од лу чи-
ва њу пар ла мен тар ног др жав ног уре ђе ња, твр де ћи да је то „шеј тан ска ра бо-
та“ ко ја се мо же аде кват но за ме ни ти ин сти ту ци јом шу ре, оба ве зног кон сул-
то ва ња и за јед нич ког од лу чи ва ња му сли ма на о свим ва жним пи та њи ма ко-
ји су пред ви ђе ни ше ри ја том. Ин сти ту ци ја шу ре, по ње му, уте ме ље на је на 
основ на два на че ла: Ала хо вој ап со лут ној вла сти и чо ве ко вом за ступ ни штву 
(хи ла фет) на зе мљи. Исто та ко твр ди ли су да је за ислам ски џи хад крај њи 
циљ вла да ви на исла ма у чи та вом све ту и да пра ви ислам ни кад не ће би ти 
по бе ђен. Оп шти мир у све ту, по фун да мен та ли сти ма, ни кад не ће би ти 
ни по стиг нут, све док чи тав свет или зе мља не бу де под ап со лут ном 
и јед но о бра зном вла шћу ислам ског све та. Рат на деј ства, си лом оруж-
ја, не ће пре ста ти све док свет не по ста не „дом/ку ћа исла ма“ (дар-ул-
ислам), и до та да сви про сто ри или зе мље у ко ји ма су му сли ма ни ма-
њи на или их не ма би ће „ку ћа/дом (све то га) ра та“ (дар-ул-харб). То те-
о риј ски и зна чи да је за ислам ске нео фун да мен та ли сте трај ни мир не-

што је ње гов те мељ тев хид, је дин ство Бо жи је. Дру штво у ко ме је на стао ислам би ло је пре-
те жно по ли те и стич ко али је ислам увео ре ли ги о зне и со ци јал не прин ци пе ко ји су по ста вље-
ни као трај не исто риј ске нор ме. Сто га се ислам мо же раз у ме ти с ње го вим пра вим ре фор ми-
змом на са вре ме ни на чин, пра ве ћи раз ли ку из ме ђу „пр ве ислам ске об ја ве“ у Ме ди ни и „дру-
ге об ја ве“ у Ме ки. „Пр ва об ја ва“ у Ме ди ни де таљ но је са др жа ва ла за кон ске од ред бе, док је 
у „дру гој об ја ви“ у Ме ки, осим са др жа ја об ја ве, дат те мељ ислам ске ре ли ги је ко ја је од веч-
не вред но сти и она као та ква за раз ли ку од прет ход не још увек је и да нас ва же ћа. Ви ше о то-
ме ви ди: S. Va hi dud din, Isla mic Ex pe ri en ce in con tem po rary tho ugt, Islam in In dia Vol. III, Del hi 
1986; A. Oever mann, Die Re bu bli ka nischer Brü der im Su dan. Eine isla mische re for mbe we gung im 
20. Ja hr hun dert, Frank furt/M. 1993.
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мо гућ, док је при мир је (худ на) до пу ште но у си ту а ци ја ма прав не не-
си гур но сти за жи вот му сли ма на или пак за оне ко ји би же ле ли да 
прак ти ку ју или да ис по ве де ислам. Фун да мен та ли стич ки опре де ље ни 
исла ми сти не пра ве раз ли ку из ме ђу пој мо ва „џи хад“ и „хар бун“, упо-
тре бљу ју ћи оба пој ма у сми слу рат ног деј ства, осо би то про тив по сто-
је ћих ре жи ма или у ра ту про тив не вер ни ка. 

Ме ђу тим, јав но ту ма че ње шеј ха/рек то ра уни вер зи те та Ал Аз хар 
Мах му да Шал ту та као „су нит ског ислам ског ауто ри те та“ о пој му џи-
ха да да он ни је иден ти чан са пој мом ра та на и шло је на же сток от пор. 
Он твр ди да је у ра ни је вре ме „мач“ био на оп хо дан да би се оси гу рао 
пут до ве (мол бе ног обра ћа ња Ала ху). Ипак у на ше вре ме „мач“ је из-
гу био свој сми сао, ма да се ње му при бе га ва за од бра ну про тив оних 
ко ји же ле исла му и ње го вим вер ни ци ма да на не су зло...Ислам ска до-
ва је по ну да и уче шће (у мо ли тви) али без при си ле да се ве ра не ко ме 
на сил но на мет не. М. Фост нер под тер ми ном џи хад под ра зу ме ва „став 
не у трал но сти“ пре ма они ма ко ји ни пре ма јед ној стра ни не же ле да 
пре ду зму рат на деј ства, би ло да је реч о они ма про тив ко јих се му сли-
ма не бо ре или о они ма са ко ји ма су му сли ма ни у са ве зу....или са они-
ма ко ји су с му сли ма ни скло пи ли спо ра зум...Во ђе ње јед ног „пра вед-
ног ра та“ за му сли ма не је до зво љен у де фан зив ном ра ту, при ли ком 
зло у по тре бе пот пи са ног уго во ра, или спо ља шњег на па да про тив му-
сли ма на. Али та кав „пра ве дан рат“ је успе шан са мо „на пу ту Бо жи-
јем“ а не због осве те или због рат ног пле на.9 Циљ џи ха да је сте свет ска 
ре во лу ци ја кроз ко ју је мо гу ће по сти ћи са мо ре ла ти ван мир али све док чо-
ве чан ство не бу де жи ве ло под за шти том ислам ских др жа ва не ће би ти трај-
ног ни пот пу ног ми ра.10 Ра ди кал ни исла ми стич ки по кре ти су под пој мом 
„ок ци ден та ли тис“, ство ри ли лек сич ку сли ку ко ја За пад по и сто ве ћу је са не-

9  Ви ше о то ме ви ди: B. Ti bi: Kri eg der Zi vi li sa ti o nen. Po li tik und Re li gion zwischen 
Ver nunft und Fun da men ta li smus, Ham burg, 1998, str. 222; M. Fost ner, Die wohlge ord ne te Welt-
das Ve rält nis zwischen Mu sli men und Nic htmu sli men nach neo i sla mischer Rec htle hre, in WZKM 
(1992), str. 129-147.

10  Иако се за за чет ни ке иде о ло ги за ци је ра ди кал ног исла ма узи ма ју Ха сан ал Ба на 
осно вач удру же ња Му сли ман ска бра ћа (1929) и Ма ва ла на Абул Ала Мав ду ди уте ме љи вач 
Џе ма ат-и Исла ми (1941), ова два по кре та су сна жно до при не ла по ја ви са вре ме ног исла ми-
зма као по ли тич ке иде о ло ги је. Твр ди ли су да да на шња му сли ман ска дру штва не ма ју ни шта 
ислам ско, јер вла да ви на др жа ве ни је за сно ва на на ислам ским прин ци пи ма из до ба про ро ка 
Му ха ме да и пра во вер них ха ли фа као и фор ми ра њу дру штва ко је је по зна то под на зи вом и као 
„ме дин ска па ра диг ма“. Глав ни иде о лог ра ди кал ног исла ми стич ког по кре та био је Се јид Кутб 
по знат по ста ву да ни је до вољ но у др жа ви са мо при ме њи ва ти му сли ман ски за кон ше ри јат 
већ је нео п ход но ство ри ти и по ли тич ки си стем у ко ме би по сто ја ла сна жна ве за из ме ђу вер-
ског ми сти ци зма и по ли ти ке, а ко ја би би ла ин спи ри са на тра ди ци о нал ним мо де лом вер ских 
брат ста ва (ту рук), чи ји би сва ки члан тра гао за аутен тич ним исла мом под над зо ром ду хов-
ног во ђе (мах ди ја) или по гла ва ра (еми ра). У исто вре ме то би био и по ли тич ко дру штве ни по-
крет спре ман и за по ли тич ку и вој ну ак ци ју. Ви ше о то ме ви ди: H. F. Alam, Glo bal ni islam, str. 
22-23; A. De Val, Isla mi zam i Sje di nje ne Dr ža ve: ali jan sa pro tiv Evro pe, str. 109-110. 
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при ја те љем исла ма, ко ји је по њи ма ру ши лач ки фак тор ислам ског вер ског 
иден ти те та, и то углав ном из сле де ћих раз ло га: а) зло у по тре ба вла сти у зе-
мља ма из пост ко ло ни јал ног пе ри о да, б) тра у ма тич но ис ку ство у ше сто днев-
ном ра ту из ме ђу Ара па и Изра е ла и в) дра стич не дру штве но еко ном ске про-
ме не као што су убр за на ур ба ни за ци ја ко ја је ство ри ла исла ми стич ке ели те 
и вла да ју ћу кла су ове мо дер ни за ци је.11 

Раз ло зи ко ји су до при не ли по ја ви фун да мен та ли зма је су гео-стра те-
шке и по ли тич ко-исто риј ске окол но сти из ше зде се тих и се дам де се тих го ди-
на 20. ве ка ка да су иде о ло ги је но во на ста лих му сли ман ских др жа ва у Егип-
ту, Су да ну, Си ри ји и Ира ку би ле ли бе ра ли зам, на ци о на ли зам и со ци ја ли-
зам. Ра то ви ко ји су во ђе ни у име арап ског на ци о на ли зма и со ци ја ли зма као 
и по раз у ше сто днев ном ра ту 1967. го ди не про тив Изра е ла зна чио је за Ара-
пе гу би так Си на ја, Га зе, За пад не оба ле и Је ру са ли ма. Слич на де ша ва ња из-
ме ђу Па ки ста на и Бан гле да ша 1971.г, гра ђан ски рат у Ли би ји сре ди ном се-
дам де се тих го ди на као и ма лај ско ки не ски не ре ди у Ку а ла Лум по ру 1969. г., 
на го ве сти ли су вој ни, по ли тич ки, еко ном ски и ци ви ли за циј ски не у спех му-
сли ман ског све та.12 

Иран ска ре во лу ци ја 1978–1979. г., би ла је исто риј ска пре крет ни ца у 
раз во ју ши ит ског фун да мен та ли зма ко ји је уз др мао За пад и под ста као раз-
вој фе но ме на ра ди кал ног по ли тич ког исла ма оли че ног у лич но сти ма аја то-
ла ха Ру хо ла ха Хо ме и ни ја (1902–1989) и Али Ша ри ја ти ја (1933–1977). Ши-
ит ски ислам је про кла мо вао за јед нич ке сим во ле, исто риј ски иден ти тет и до-
ма ћу а не за пад ну ал тер на ти ву ко ја је За пад и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 

11  Има ми шље ња да је тер мин „ок ци ден та лис“ де ло Џе лал ал Ах ме да (1923-1969) 
ко ји о исла му го во ри као „бо ле сном од За па да“. Ова ква апо ка лип тич ка кон цеп ци ја у се би но-
си по тен ци јал но вог хи пер те ро ри зма (бин ла де нов ског ти па) ко ји се ја вља као страх од гу бит-
ка соп ства уз ме си јан ско оче ки ва ња спа се ња све та (не џат). У том сми слу ве о ма је из ри чит 
при мер Иран ске ре во лу ци је ко ја је на кон по ста вље не „ди јаг но зе бо ле сти“ про пи са ла „кул-
тур ну те ра пи ју“ ра ди су прот ста вља ња ути ца ју За па да у свим кул тур ним сег мен ти ма. Ова по-
ја ва се мо же по сма тра ти и као ан ти ок ци ден та ли зам ко ји иде па ра ле ле но са ре и сла ми за ци-
јом а ко ја има за циљ бри са ња вред но сти и оби ча ја за пад не кул ту ре. Уп. H. F. Alam, Glo bal-
ni islam, str. 33-38.

12  То ком 20. ве ка ве ћи на му сли ман ских за јед ни ца сте кла је не за ви сност: 1924. г., 
Му ста фа Ке мал ус по ста вио је све тов ну др жа ву и уки нуо ха ли фат у Тур ској, Га мел Аб дел На-
сер је у Егип ту из ме ђу 1954 и 1965. г. уче сто вао у вој ном пу чу про тив кра ља Фа ру ка опре де-
лив ши се за со ци ли стич ку ори јен та ци ју, Мо а мер Га да фи из Ли би је и Џа фер Ни ме и ри из Су-
да на до шли су на власт кра јем ше зде се тих го ди на за ла жу ћи се за арап ски со ци ја ли зам; Зул-
фи кар Али Бу то из Па ки ста на је та ко ђе се ку лар ни со ци ја ли ста ко ји је до шао на власт на кон 
гра ђан ског ра та 1971. го ди не. У Ав га ни ста ну је вла дао ко му ни стич ки ре жим На џи бу ла ха све 
до 1992. г., ка да су га сру ши ли му џа хе ди ни. На кон то га по ја ви ли су се та ли ба ни чи ји је во-
ђа Му ла Омар био бли зак са ва ха би стич ким по кре том у Са у диј ској Ара би ји и по кре том Џе-
ма ат-и Исла ми у Па ки ста ну ус по ста ви ши ше ри јат и ху дуд (ка зне) про пи са не Ку ра ну и су-
ни. Ис так ну ти ши ит ски во ђа Му са Са др осно вао је По крет раз ба шти ње них и АМАЛ, вој-
ску ли бан ског от по ра, а под ути ца јем иран ске ре во лу ци је осно ван је Хи збо лах (Бо жи ја пар-
ти ја). Уп. Џ. Еспо зи то, Ислам да нас: ре фор ма ци ја и ре во лу ци ја, у књ. Окс форд ска исто ри-
ја исла ма, стр. 704-717. 
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из јед на чи ла са со то ном оп ту жу ју ћи за пад ни им пе ри ја ли зам за глав ног крив-
ца про па да ња му сли ман ског дру штва. Али Ша ри ја ти је раз вио по пу ли стич-
ки ислам и ислам ску те о ло ги ју „осло бо ђе ња“ тре ћег све та од по ја ве тзв. 
„бе ле ре во лу ци је“ а аја то лах Хо ме и ни био је жи ви сим вол и не и мар иран-
ске ре во лу ци је за ко га су ве ћи не до та да шњих вла да у му сли ман ском и тре-
ћем све ту би ле ла ке ји за па да и аме рич ког им пе ри ја ли зма.13 Са па ро лом „ни 
Ис ток ни За пад са мо ислам“ ши ит ски ислам раз вио је уче ње ко је му је омо-
гу ћи ло да оп ста не и ко ег зи сти ра у су нит ском све ту по зи ва ју ћи се на па ра-
диг ма тич не до га ђа је из сво је ра не исто ри је. Му че нич ка смрт пра вед ног си-
на ха ли фе Али ја, Ал Ху се и на (Про ро ко вог уну ка) 680. г. у Кер бе ли ко га су 
уби ле тру пе су нит ског ома јад ског вла да ра Је зи да, са да је упо ре ђи ван са не-
прав дом ко ју оли ча ва у све ту иран ски шах и он је но ви Је зид. Па ро ла са мо-
жр тво ва ње па чак и смрт, за Бо га и зе мљу, што зна чи по ста ти му че ник и сте-
ћи оно стра ну на гра ду, је сте но ва ислам ско иран ска ал тер на ти ва, ко је су му-
ле у џа ми ја ма јав но про кла мо ва ле. 

На „цр ни пе так“ 1979. г. то ком ме се ца Му ха ре ма, ка да се обе ле жа-
ва Ху се и но во му че ни штво, ислам ски мар ти ро ло шки култ стра да ња спо јио 
се са по ли тич ком ствар но шћу тра же ћи оба ра ње ша хо вог ре жи ма и ус по ста-
вља ње Иран ске Ислам ске Ре пу бли ке. Уле ме и ње ни след бе ни ци ус по ста ви-
ли су кон тро лу над вла дом, скуп шти ном, суд ством, обра зо ва њем и ме ди ји-
ма ин сти ту ци о на ли зу ју ћи и кле ри ка ли зу ју ћи „ла ич ки слој иран ске ре пу бли-

13  Под пој мом „бе ла ре во лу ци ја“ под ра зу ме ва се иран ска „им пре си о ни ра ност За-
па дом“ ко ја је вид но до ми ни ра ла ше зе де се тим го ди на 20. ве ка „про па хла виј ском по ли ти-
ком“ и отво ре ном по др шком на нај ви шем ни воу аме рич ког спољ но по ли тич ког еста бли шмен-
та. Исто та ко, ве ли ки ути ца ји Бри та ни је и Фран цу ске од уно сне про да је оруж ја па до про-
да је наф те оја ча ле су вој не, по ли тич ке и еко ном ске ути ца је За па да чи ји се еко ном ски ин те-
рес увек по ду да рао са по ли ти ком Сје ди ње них Др жа ва, и то од ша хо вог од би ја ња на се ри зма, 
праг ма тич ног од но са са Изра е лом па све до од би ја ња на ци о на ли за ци је нафт них тр жи шта. 
Све ве ћа не сла га ња са ша хо вом по ли ти ком пре ма За па ду об у хва та ла је не са мо ши ро ко тра-
ди ци о нал не сред ње кла се љу ди, не го и ин те лек ту ал це ко ји ма су се при дру жи ли тр гов ци, сту-
ден ти и ути цај не уле ме из ра жа ва ју ћи сво ју за бри ну тост за иран ски на ци о нал ни иден ти тет и 
не за ви сност. Али Ша ри ја ти је био иде о лог иран ске ре во лу ци је а аја то лах Хо ме и ни ре фор ма-
тор ко ји је свој по глед пре ма за пад ном ко ло ни ја ли зму и им пе ри ја ли зму са жео на сле де ћи на-
чин: „Су ро ве кан џе им пе ри ја ли зма шче па ле су за ср це зе мље на род Ку ра на, с њи хо вим на ци-
о нал ним бо гат ством и ре сур си ма ко је је про гу тао им пе ри ја ли зам...Ње го ва отров на кул ту ра 
про ди ре у ду би не гра до ва и се ла ши ром му сли ман ског све та ис ти ску ју ћи кул ту ру Ку ра на“. 
Екс трем ни ји ста во ви аја то ла ха Хо ме и ни ја са же ти су у ње го вој књи зи под на сло вом Ислам-
ска вла да у ко јој из ла же док три ну да ре ли ги о зна и све тов на власт мо ра ју да се, као у вре ме 
про ро ка Му ха ме да, сје ди не у јед ну функ ци ју и чо век ко ји нај бо ље уме да ту ма чи во љу Бо жи-
ју, је сте све ште но ли це, ово зе маљ ски за ступ ник скри ве ног има ма. На сли чан на чин, на дру-
гом ме сту ка же: „Др жа ва у исла му зна чи да се за ко ни; ко је је Бог пре нео Про ро ку, спро ве ду и 
да се по шту ју. Али Про рок је мр тав. Он је ста јао на че лу др жа ве. Ко је пре у зео ње гов за да так? 
По зна ва о ци al-fik ha (бо жан ског пра ва)“. Уп. Џ. Еспо зи то, Ислам ска прет ња: мит или ствар-
ност, стр. 130; G. Švaj cer, Iran; raz me đa Is to ka i Za pa da, Be o grad 2006, str. 250. 
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ке“.14 У ова квој те о крат ској др жа ви фор ми ра на је пар ти ја исто ми шље ни ка 
Хи збо лах (Ала хо ву пар ти ју) у њој имам име ну је вр хов ног су ди ју и вој ног 
ко ман дан та, па је чак мо гао и да сме ни пред сед ни ка др жа ве уко ли ко њи ме 
не би био за до во љан. Кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на 
20. ве ка до ла зи до ши ре ња иран ске ислам ске ре во лу ци је и ја ча ња екс тре ми-
стич ких по кре та по пут ре во лу ци о них вла да у Ира ку, Су да ну, Ав га ни ста ну и 
џи ха диј ских по кре та на Сред њем ис то ку и Га ма Исла ми ја у Ка и ру. 

Де сет го ди на на кон Хо ме и ни је вог вла да ња иран ском „те о крат ском 
др жа вом“ на Бли ском ис то ку, Са дам Ху се ин је де ма го шки на сту пио као за-
штит ник обес пра вље них Па ле сти на ца, про гла ша ва ју ћи рат про тив Сје ди-
ње них Др жа ва. Те жња Па ле сти на ца за др жа вом за све па ле стин ске Ара пе, 
про у зро ко ва ла је фор ми ра ње на род но о сло бо ди лач ког по кре та Нај е фа Ха-
ват меа чи ји се збор зо ве Де мо крат ски по крет за осло бо ђе ње Па ле сти не 
(ДФОП) и по кре та Жор жа Ха ба ша под на зи вом На род но фронт за осло-
бо ђе ње Па ле сти не (НФОП). При мар ни циљ ових по кре та и њи хо ве нај ве-
ће ор га ни за ци је Ал Фа та ха је сте те жња за осло бо ђе њем до мо ви не, без ика-
кве иде о ло шке ре фе рен це, јер је њи хов зах тев ства ра ње др жа ве за све Па-
ле стин це.15 

Осам де се тим го ди на ма 20. ве ка био је свој ствен страх од ра ди кал ног 
ислам ског фун да мен та ли зма, као што су би ле еруп ци је не за до вољ ства у Са-
у диј ској Ара би ји, Ку вај ту, Ба хре и ну, ка да су ми ли тант не гру па ци је, по пут 
Ислам ског џи ха да и Хи збо ла ха, слу жи ле за оба ра ња не по слу шних му сли-
ман ских вла да.16 Ме ђу тим, све тов но ори јен ти сан За пад је ши ре ње ре во лу-
ци о нар ног исла ма сма трао прет њом За па ду и њи хо вим еко ном ским ин те ре-
си ма по др жа ва ју ћи по пу ли стич ке и дру штве не по кре те ко ји су на сто ја ли да 

14  Пр вог апри ла 1979. го ди не про гла ше на је Ислам ска Ре пу бли ка Иран и у де цем бру 
исте го ди не до нет је устав, чи ји па ра граф пет, гла си: „У Ислам ској Ре пу бли ци Иран за вре-
ме од су ства скри ве ног два на е стог има ма - дао Бог да се уско ри вра ти - пра во и ауто ри тет во-
ђе...при па да пра вед ном, бо го бо ја жљи вом, упу ће ном у зах те ве вре ме на, хра бром, за вођ ством 
спо соб ном по зна ва о цу ислам ског пра ва, ко ји је као ислам ски во ђа при знат и по твр ђен од ве-
ћи не ста нов ни ка. У слу ча ју да ни је дан по зна ва лац ислам ског пра ва не до би је та кву ве ћи ну, 
вођ ство пре у зи ма ру ко во де ћи са вет по зна ва о ца ислам ског пра ва...“ Уп. G. Švaj cer, Iran; raz-
me đa Is to ka i Za pa da, str. 265.

15  Ор га ни за ци ја Ал Фа тах је нај број ни ја и она у се би об је ди њу је ла ич ке и ре ли ги о-
зне мо ти ве у скла ду с по тре ба ма днев не по ли ти ке. Де сна фрак ци ја, слој на ци о нал не бур жо-
а зи је, је ве зан за Му сли ман ску бра ћу а по крет ле ве ори јен та ци је је про жет со ци ја ли стич ким 
иде о ло ги ја ма. У по кре ту ле ве ори јен та ци је на ла зи се из ве стан број хри шћа на и ате и ста ко ји 
су пре за ра ди кал ни ју ла ич ку ор га ни за ци ју ме ђу Па ле стин ци ма не го за ра ди ка ли за ци ју исла-
ми стич ког по кре та. М. Јев тић сма тра да ка да би са мо ле ви ча ри ин си сти ра ли на ра ди ка ли за-
ци ји исла ма, ко ји не при зна је по сто ја ње по себ них ислам ских др жа ва, от па ла би те за о Па-
ле стин ци ма као на ро ду без отаџ би не/зе мље јер би сва ка ислам ска зе мља мо гла би ти њи хо ва 
отаџ би на. Та кав по крет не би имао по др шку ме ђу на род не за јед ни це. Ви ше о то ме ви ди: М. 
Јев тић, Са вре ме ни џи хад као рат, стр. 213-224. 

16  Ви ше о те ро ри зму као гло бал ном про бле му, ви де ти: B. Lu is, Kri za isla ma, str. 134-
154. 



70 Срђан Симић: Ислам као идеологија

из вр ше про ме не у са мом дру штву, као што су Му сли ман ска бра ћа у Егип ту 
и Јор да ну, Џа ми ат ал Ислах у Ку вај ту, ПАС у Ма ле зи ји и Џа мат ал На сер у 
Ни ге ри ји. Сва ка ко да су рас пад СССР, ли бе ра ли за ци ја Ис точ не Евро пе и За-
лив ски рат до при не ли ре фор ма ци ји и де мо кра ти за ци ји на ши рем под руч ју 
Сред њег ис то ка. Има и ми шље ња да је на кон успо на ра ди кал ног исла ма са-
да на де лу „по сти сла ми зам“, вер ски ре ви ва ли зам, ко ји иде у ко рак са „по ли-
тич ком се ку ла ри за ци јом“ али ко ји ни је у ве зи с опа да њем не го са успо ном 
исла ма.17 У при лог ове те зе иде тврд ња да џи хад и на си ље ни су да ли же ље-
не ре зул та те а да су да ли су мно штво људ ских жр та ва (Ал жир и Су дан), сем 
он де где тра је отво ре на, рат на или по лу рат на кри за, као што је слу чај у Ли-
ба ну, Изра е лу, Па ле сти ни и Ав га ни ста ну.18 Де мо кра ти ја у му сли ман ским 
зе мља ма за му сли ма не не мо же, а да не бу де му сли ман ска, јер у су прот ном 
(би ло Је вреј ска или хри шћан ска) ни је и не би мо гла би ти де мо кра ти ја, јер 
су ње ни су бјек ти му сли ма ни а не дру ги на ро ди. Са вре ме ни исла ми зам уче-
ству је у оно ме што је С. Хан тиг тон на звао „су дар/су коб ци ви ли за ци ја“, пр-
вен стве но из ме ђу За па да и арап ско-му сли ман ске ци ви ли за ци је ко ја је ди на-
мич ни ја у оном сми слу у ко јем те жи да ре фор ми ше дру штво на кул тур ном 
и по ли тич ком ни воу. Исла ми зам је сте, јед ним де лом, ре во лу ци о на ран јер је 
на стао као ре ак ци ја пре ма за пад ној се ку ла ри стич кој иде о ло ги ји, док са дру-
ге стра не не осу ђу је ка пи та ли зам и ме ђу на род но еко ном ско устрој ство ко ји 
се „не су прот ста вља ју ислам ском про гре су“.19

17  Осо би то са вре ме на Тур ска по ли тич ка ди пло ма ти ја са док три ном „стра те гиј ске 
ду би не“ те жи да на ре ги о нал ном ни воу ис ко ри сти свој ге о стра те шки по ло жај, еко ном ску и 
вој ну моћ, ка ко би у мул ти по лар ном свет ском по рет ку се би обез бе ди ла ста тус ути цај не ма-
кро ре ги о нал не си ле и ути цај ног парт не ра од лу чи ва ња на гло бал ном ни воу. При о ри тет та-
кве спољ не по ли ти ке су Бли ски ис ток, Кав каз и Бал кан ко ји су у про шло сти би ли у са ста ву 
Осман ског цар ства. Нео сма ни сти Бал кан (осман ску Ру ме ли ју) до жи вља ју као ко лев ку тур-
ског европ ства а не Ази ју или Ана до ли ју и сто га се ве ли ка па жња по све ћу је за шти ти Ал ба на-
ца и Бо шња ка у Ср би ји и БиХ као ал тер на тив ном про це су ко ји би у бу дућ но сти као „бал кан-
ска уни ја“ ку цао на вра та ЕУ. Тур ска на тај на чин на сто ји да за др жи ни во кон тро ле и ути ца-
ја на то ко ве бал кан ског исла ма и по ти сне упли ве са у диј ско-арап ског и иран ског исла ма. Ви-
ше о то ме ви ди: Д. Та на ско вић, Нео о сма ни зам: док три на и спољ но по ли тич ка прак са, Бе о-
град 2011, стр. 128-153. 

18  Из у зев Ира на у ко ме је успе шно из ве де на ислам ска ре во лу ци ја, у Ин до не зи ји, 
Ма ро ку и Па ки ста ну су жен је про стор за по ја ву ми ли тант них ор га ни за ци ја. Ислам ски ра ди-
ка ли зам и те ро ри зам оста ће и да ље гло бал но при сут ни, али ће ње го ва ма ни фе ста ци ја би ти 
ре ги о нал ног ка рак те ра ве зан за од ре ђе ну те ри то ри ју или др жа ву (нпр. Ав га ни стан, Па ле сти-
на, Ка шмир, Че че ни ја, Ко смет, Та џи ки стан и др.). На тим тач ка ма тре ба ло би во ди ти ме ђу на-
род ну бор бу про тив те ро ри зма, јер у су прот ном из ве сно је да ће те ро ри зам „пост те ро ри стич-
ки“ пре жи ве ти. Уп. D. Ta na sko vić, Islam i mi, Be o grad 2006, str. 229-236. 

19  Ово се по себ но од но си на тех но ло шка и нај но ви ја на уч на до стиг ну ћа из обла-
сти ви со ког вој но-тех нич ког на о ру жа ња и авио-ин ду стри је ко ја по исла ми сти ма ни су у кон-
тра дик ци ји са њи хо вом ан ти мо дер ни стич ком иде о ло ги јом. Та ко се на при мер у Ав га ни ста-
ну твр ди да не ма кон тра дик ци је из ме ђу тех но ло шки фор си ра ног мар ша у 21. ве ку и исто вре-
ме ном вра ћа њу ка „веч ном по рет ку“ др жа ве ко ја је на ста ла у 7. ве ку; у Са у диј ској Ара би ји се 
ви со ко це не тех нич ке про фе си је за пад них ин ду стри ја ли зо ва них зе ма ља; у Тур ској се те жи 
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Ислам у да на шњем плу ра ли стич ком све ту про ла зи кроз про цес бр зих 
про ме на у обла сти ма ре ли гиј ског, по ли тич ког и со цио-еко ном ских зби ва-
ња. У ислам ском све ту и да ље пре о вла да ва став да се ку лар на кул ту ра За па-
да ни је мо гла а ни у ско ри јој бу дућ но сти не ће мо ћи де ло ва ти на свест ра ди-
кал них му сли ма на, јер је За пад по гре шно на мет нуо „уни вер зал не пој мо ве о 
де мо кра ти ји и све тов но сти“, чи ју су ста во ви упе ре них про тив исла ма, док 
по бор ни ци ре фор ми ста и се ку ла ри ста твр де, да аде кват но схва ће на мо дер-
ност ни је упе ре на про тив исла ма. Ве ро ват но бу дућ ност, по Ф. Рах ма ну, ле-
жи у то ме да су му сли ма ни ма по треб ни „из у зет ни умо ви ко ји су, кад је реч о 
су шти ни, у ста њу да ту ма че ста ро у све тлу но во га и да, кад је реч о иде а ли-
ма, но во да ста ве у слу жбу ста рог“. 
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ISLAM AS AN IDEOLOGY
Sum mary

End of the se cond and be gin ning of the third mil len ni um pre sents the world in in-
cre a singly un set tled and ac ce le ra ted po li ti cal events. It is un de ni a ble that com plex re la-
ti ons bet we en the se cu la ri zed West and Islam, which is ma ni fe sted in dif fe rent ways aro-
und the world, ope ned a mul ti tu de of pro blems re la ted to pla ne tary tri ump ha lism ori en-
ted to wards the li be ral con cept of glo ba li za tion on one si de, and due to gre a ter he ge mony 
of Euro pe and the Uni ted Sta tes of Ame ri ca to the Mid dle East with a pro jec tion of a uni-
po lar po wer re la ti ons on the ot her. Such lo gic of the new world or der, as in the past, re-
sists re du cing to only one truth and only one for ce glo bally. Sin ce the cri ti cal po li ti cal, 
eco no mic, de mo grap hic and so cial pro tests hu ma nity is gra du ally en te ring in to the so cial 
and re li gi o us iden tity cri sis which ma kes the „clash of ci vi li za ti ons“ even mo re evi dent, 
de mon stra ting va ri o us forms of con fron ta tion of Islam with the non-Isla mic. This ma kes 
the old pro blems of mul ti-de ca de long Arab-Isra e li con flict cur rent, thro ugh the „Arab 
Spring“ and the Ira nian re si stan ce to wards in ter na ti o nal con trol of nuc le ar we a pons and 
pro grams, to the emer gen ce of va ri o us so ci a list, se cu lar-re for ma tion, tra di ti o nal and fun-
da men ta list mo ve ments wit hin Islam it self. The re is no do ubt that ex ces si ve in vol ve ment 
of the We stern po wers to the for ma tion of the „gre at and the new Mid dle East“, not on-
ly ali e na tes them from the Isla mic world, but al so le ads to a new „Arab an ger“ thus pro-
mo ting the de ve lop ment of new and mo re mi li tant Isla mist gro ups ac ross the Mid dle East.

Keywords: co lo ni a lism, ca pi ta lism, im pe ri a lism, glo ba lism, tra di ti o na lism, se cu-
la rism, re for mism and fun da men ta lism.
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PO LE MI KE ALEK SAN DRA PR NJA TA
Rezime

U uvod nom de lu, kri tič ki se raz ma tra po le mi ka Alek san dra Pr nja ta i Mi ha i la 
Mar ko vi ća o pa ter na li zmu. Utvr đu je se da je pa ter na li zam M. Mar ko vi ća za sno van na 
ne kri tič kom pri hva ta nju re li gij ske sve sti kao ilu zor ne, isto rij ski pre va zi đe ne, pa čak i mo-
ral no pr o ble ma tič ne. Dru gi deo od no si se na po le mi ku A. Pr nja ta i Zo ra na Kin đi ća. Na-
gla ša va se da Kin đi ćev rad sa dr ži ne ke ele men te ko ji su sa stav ni deo ju de o fo bič nog dis-
kur sa. Ipak, on ne ma di rekt nu in ten ci ju ka an ti se mi ti zmu. Tre ći deo pred sta vlja po le mi ku 
A. Pr nja ta i Dar ka Ta na sko vi ća, gde se opa ža slo že na di na mi ka poj mo va la i ci zam i se ku-
la ri zam. Oba poj ma, na se bi svoj stven na čin, po ve zu ju cr kvu i dru štvo.

Ključ ne re či: pa ter na li zam, an ti se mi ti zam, ju de o fo bi ja, la i ci zam, se ku la ri zam, re-
li gi ja, na u ka.

Uvod

Osvr nu će mo se na tri gru pe po le mi ka. To su po le mi ke Alek san dra Pr nja-
ta sa Mi ha i lom Mar ko vi ćem, Zo ra nom Kin đi ćem i Dar kom Ta na sko vi ćem. Pi-
ta nja ko ji ma se ove po le mi ke ba ve re le vant na su ne sa mo u na uč no-te o rij skom, 
već i u so ci jal no-po li tič kom zna če nju. Ta pi ta nja su pa ter na li zam, an ti se mi ti zam 
i se ku la ri zam. U po za di ni ove dve pri mar ne te me, „leb de“ i pi ta nja gno se o lo gi je, 
na uč nog i re li gij skog sa zna nja, „ve re i na u ke“. U ovom raz ma tra nju, ne ki mo ti-
vi ovih po le mi ka se do dat no te ma ti zu ju i ko ri ste kao po la zi šte za iz no še nje sop-
stve nih re flek si ja i uvi da.

Alek san dar Pr njat i Mi ha i lo Mar ko vić: „Pse u do-na uč ni“ pa ter na li zam

Ras pra va o pa ter na li zmu ni ka da ni je sa mo te o rij ska ili ap strakt na, već za-
di re u naj du blju, po li tič ku „in ti mu“ in di vi due. U po li tič koj isto ri ji, uve ća va nje 
gra đan skih pra va ozna ča va se kao „de mo kra ti za ci ja“, dok se pa ter na li zam (u raz-
li či tim ob li ci ma) ve zu je za su prot ne – re ver ziv ne pr o ce se. U od re đe nom smi slu, 
ši re nje po li tič kih slo bo da je ideal, a pa ter na li zam je „tu žna stvar nost“. Ka ko to 
ob ja šnja va Isa i ja Ber lin (Isa i ah Ber lin): „Pe ri o di i dru štva u ko ji ma su se po što-
va le gra đan ske slo bo de, a ra zno li kost mi šlje nja i uve re nja to le ri ri sa la, bi li su ve-
o ma ret ki – oaze u pust ni nji ljud ske jed no o bra zno sti, ne to le rant no sti i ugnje ta va-
nja“ (Ber lin, 1992: 260). Mi lov Esej (John Stu art Mill) „O slo bo di“ ne za o bi la zna 
je re fe ren ca u ras pra vi o pa ter na li zmu. Po nje mu, čo ve ko va in di vi du al na slo bo-



74 Bo ri ša Apr co vić: Polemike Aleksandra Prnjata

da, pod jed na ko je ugro že na ka ko od jav ne vla sti, ta ko i od ti ra ni je jav nog mnje-
nja (Mil, 1998: 24). Mil je svoj dru štve ni ideal ba zi rao na po je din cu ko ji je slo bo-
dan da upra žnja va al ter na tiv ne ži vot ne sti lo ve, dok pa ter na li zam (ka ko dr žav ni, 
ta ko i društvni, obi čaj ni) sto ji na su prot to me. Pa ter na li zam mo že bi ti i po li tič ko-
re li gij ske pri ro de, što M. Mar ko vić i za pa ža u svom raz go vo ru Fi lo zo fi ja kao na-
čin ži vo ta, ob ja vlje nom u ča so pi su „Te me“: „Jed na od te ških ilu zi ja je i mo guć-
nost re in te gra ci je srp ske za jed ni ce pu tem vred no sti ko je nu di pra vo sla vlje“ (Mi-
len ko vić, 2002: 457). Ovaj pa ter na li zam se naj če šće iz ra ža va u dog mat skoj ekle-
zi o lo gi ji, ili u ve ro va nju u „jed nu, je di nu, pra vu i isti ni tu Cr kvu“. Na ve de ni „sin-
drom“ jed na ko je svoj stven ka ko pra vo slav nim i ri mo ka to lič kim, ta ko i pr o te-
stant skim cr kva ma. Ka ko is prav no za pa ža Mil: „Oni ko ji su pr vi svr gli ja ram ta-
ko zva ne ’ka to lič ke cr kve’, isto kao ni ta cr kva, ni su bi li ni ma lo volj ni da do pu-
ste ra zno li kost re li gi o znog mi šlje nja“ (Mil, 1998: 25–26). Pri mer To ma sa Min-
ce ra (Tho mas Münt zer), ne mač kog te o lo ga je sli ko vit. Min cer je uhap šen, mu-
čen i obez gla vljen, za to što se su pro sta vio Lu te ru. A slič nu sud bi nu Lu ter je iz be-
gao ka da je bio u opa sno sti da bu de osu đen i spa ljen kao je re tik od stra ne Rim ske 
ku ri je. Re li gij ski pa ter na li zam ne stva ra okvir za for mi ra nje de mo krat skih po li ti-
kih in sti tu ci ja, a još ma nje de mo krat ske po li tič ke kul tu re, ko ja i te ka ko ne do sta-
je sta nov ni ci ma na ših pr o sto ra.

„Epi cen tar“ po le mi ke Alek san dra Pr nja ta sa po zna tim srp skim fi lo zo fom 
na la zi se u sle de ćim tvrd nja ma Mi hai la Mar ko vi ća: „Ce lo kup na mo der na psi ho-
lo gi ja i dru štve na na u ka po či va ju na kri ti ci la žne, ilu zor ne sve sti ko ju čo vek mo-
že ima ti o se bi“ (Mi len ko vić, 2002: 455). On raz la že ovu tvrd nju po zi va ju ći se, 
uglav nom ne se lek tiv no, na auto ri te te po pu lar ne u na uč nom sve tu: uče nje Sig-
mun da Fr oj da o ne sve snom kao iz vo ri štu ilu zor nih mo ti va; Sar tro vo uče nje o tzv. 
„rđa voj ve ri“ i slič no, za klju ču ju ći iz la ga nje sa tvrd njom: „Da kle, mo ra li bi smo 
da se vra ti mo u 18. vek, u vre me Pr o sve će no sti, da bi smo opet mo gli da bu de-
mo si gur ni da smo ono što mi sli mo da je ste i da ne po sred no mo že mo zna ti šta je 
stvar no a šta ilu zor no. Ni je da kle reč o pa ter na li zmu već o kri tič no sti pre ma na šoj 
zdra vo ra zum skoj sve sti o se bi“ (Mi len ko vić, 2002: 455). M. Mar ko vić pre ba cu je 
Pr nja tu pr o sve ti telj sko uve re nje da ne po sred no mo že mo zna ti da smo ono što mi-
sli mo da je smo, uve re nje ko je je po sto ja lo pre psi ho a na li tičkg ot kri ća ne sve snog, 
dok se, me đu tim, sam osla nja na pr o sve ti telj sko uve re nje u ko nač nu moć ra zu ma 
i na u ke, za ko je se oče ki va lo da će da ti ra ci o nal ne i ne dvo smi sle ne od go vo re na 
sva pi ta nja eg zi sten ci je. Na ovo Alek san dar Pr njat od go va ra ta ko što usme ra va 
pa žnju na gla gol „mo ći“, jer čo vek „mo že“, a i ne mo ra ima ti la žnu svest o se bi. 
Isto ta ko čo vek mo že, a i ne mo ra zna ti šta je ilu zor no, a šta stvar no. Ka da ne ko 
tvr di da su ve ro va nja „dru gih“ ilu zor na, on se pre ma nji ma po na ša pa ter na li stič-
ki (Pr njat, 2008: 254). Jed nom reč ju, ovaj je zič ko-eks pre siv ni pa ter na li zam, ka ko 
ga sam autor (A. Pr njat) na zi va, za sno van je na apri or nom i ne kri tič kom pri hva-
ta nju mi šlje nja o re li gi ji kao ob li ku ilu zor ne sve sti. Pr vo, va lja pri me ti ti da po sto-
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ji ozbi ljan pr o blem u od re đe nju ve re, jer Mi ha i lo Mar ko vić po ku ša va da iz jed na-
či ve ru sa uobi ča je nim, so ci jal nim, for ma ma po ve re nja, što da lje pr o iz vo di za bu-
nu u raz li ko va nju re li gij skog i na uč nog me to da sa zna nja. Nje gov dis kurs se mo-
že opi sa ti u sle de ća če ti ri ko ra ka:

1. Ne do sta tak di stink ci je iz me đu re li gij skog i ra ci o nal nog (uobi ča je nog) 
po ve re nja: On ka že: „Vo lja da ve ru je mo u ne či ju lju bav, pa met, po šte nje, upra-
vljač ke spo sob no sti itd. – su sva ko dnev ne po ja ve“ (Mi len ko vić, 2002: 455). Re-
li gij sko „ve ro va nje“ se ta ko iz jed na ča va sa „po ve re njem“ uop šte no, u ne či je spo-
sob no sti, pa met, ili po šte nje. Ovu vr stu po ve re nja En to ni Gi dens (Ant hony Gid-
dens) de fi ni še na sle de ći na čin: „Po ve re nje se mo že od re di ti kao po uz da nje u re li-
ja bil nost ne ke oso be ili si ste ma, ko je se od no si na da ti niz is ho da ili do ga đa ja…“ 
(Gi dens, 1998: 41). Pri me ra ra di, gra đa ni Be o gra da, ima ju po ve re nje u re la tiv nu 
traj nost i čvr sti nu mo sta na Sa vi, jer ih do sa da šnja is ku stva ni su uve ri la u su prot-
no. Pri ro da ovog po ve re nja je za sno va na na is ku stvu oče ki va nih is ho da, a sa mim 
tim i na od luč nom „us kra ći va nju“ po ve re nja u slu ča ju ne že lje nog is ho da. Ovo se 
bit no raz li ku je od re li gij skog „ve ro va nja“ ko je je po de fi ni ci ji po ziv da se is tra-
ja va upr kos ne že lje nim oče ki va nji ma i ko je se ne ret ko de fi ni še kao čvr sta od lu-
ka da se ve ru je u „ap surd no“. Pri me ra ra di, hri šća nin je po zvan da pri hva ta do-
bro i zlo kao pra ved nu i mu dru Bo ži ju vo lju. Ka ko to ob ja šnja va Av gu stin u ve zi 
sa na pa di ma var va ra na Rim sko car stvo: „Šta su to, da kle, hri šća ni u ovo me pu-
sto še nju pre tr pje li što im, gle da no u du hu vje re, ne bi mo glo po slu ži ti u ci lju na-
pre do va nja u du hov nom ži vo tu“ (Av gu stin, 2004: 43). Hri šća nin ve ru je u Bo ga i 
slu ži mu ne oče ku ju ći na gra du. On Bož ju vo lju pri hva ta sle po. U Je van đe lju po 
Lu ki ovo se ob ja šnja va na sle de ći na čin: „Ta ko i vi kad svr ši te sve što vam je za-
po vje đe no, go vo ri te: mi smo za lud ne slu ge, jer uči ni smo što smo bi li du žni či ni-
ti“ (Lk.17:10)1 U epi ste mol škom smi slu to zna či da su na u ka i re li gi ja dve raz li-
či te vr ste zna nja. Av gu stin uvi đa ovu di stink ci ju: „Mi, me đu tim, vi di mo da svi jet 
po sto ji, dok is klju či vo ve ru je mo da Bog po sto ji.“ (Av gu stin, 2004: 442). Da kle, 
za raz li ku od na u ke ko ja je objek tiv na, re li gi ja po či va na ve ri, ili dog mi. Ka ko to 
ob ja šnja va Ra do mir Đor đe vić: „Ta zna nja ima ju svo je vr sna ima nent na ’oprav-
da nja i le gi tim no sti’ i ne pod le žu me ri li ma ko ja su spo lja šnja u od no su na njih“ 
(Đor đe vić, 2007: 11–12).

2. Ozna ča va nje re li gi je kao „sta rog“ i na u ke kao „no vog“ na pred ni jeg po-
gle da na svet. Tvrd nja Mi ha i la Mar ko vi ća da re li gij ska uve re nja pred sta vlja ju 
jed nu vr stu ilu zor ne sve sti, (Mi len ko vić, 2002: 455) spa da u pod ruč je ra ci o na li-
stič kog dis kur sa mo der ne epo he, ko ji se ne ret ko ne kri tič ki pri hva ta i po na vlja u 
kru go vi ma ate i stič ke in te li gen ci je. Ovaj dis kurs je ne ka da bio za sno van na na iv-
nom oče ki va nju uki da nja re li gij ske sve sti na ra čun na uč nog sa zna nja. Ro man tič-
ni pred stav nik ove ško le u dva de se tom ve ku Ze non Ko si dov ski je zna ča jan deo 

1 Svi no vo za vet ni na vo di u ovom ra du: No vi za vjet, Vuk Ste fa no vić Ka ra džić, Bri tan sko i 
ino stra no bi blij sko dru štvo, Be o grad, 1989.
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svog is tra ži vač kog ra da po sve tio ospo ra va nju isto rič no sti Hri sta i hri šćan skog 
po kre ta (Ko si dov ski, 1982: 21). Je dan od me to da ovog „kr sta škog po ho da“ na 
Bi blli ju bi la je i tzv. „de mi to lo gi za ci ja“ po ko joj je u Sve tom pi smo tre ba lo raz-
dvo ji ti mit sko od isto rij skog; za tim, ten den ci o zno i uglav nom ne u spe šno na sto-
ja nje da se utvr di unu tra šnja ne kon zi sten tost bi blij skog sa dr ža ja; po ku šaj da se 
po je di ne knji ge Sta rog za ve ta an ti da ti ra ju, ili pak, da se in spi ra ci ja no vo za vet nih 
spi sa pr o na đe u ju dej skoj mi to lo gi ji i grč kom sto i ci zmu. Otu da ne ču di stav o re-
li gi ji kao ko lek tiv noj fiks ide ji, ili op se siv noj ne u ro zi (Gru jić, 2007: 33). U ve-
zi tvrd nje Mi ha i la Mar ko vi ća da se ov de ne ra di o pa ter na li zmu, već o kri tič no sti 
pre ma na šoj zdra vo ra zum skoj sve sti o se bi, A. Pr njat opa ža: „Pa ipak, mo že mo 
se pi ta ti da li je tu reč o kri tič no sti pre ma na šoj zdra vo ra zum skoj sve sti o se bi, ili 
o kri tič no sti pre ma nji ho voj zdra vo ra zum skoj sve sti o se bi“ (Pr njat, 2008: 256). 
Da kle, M. Mar ko vić ne kri ti ku je „zdra vo ra zum sku svest“ uop šte no (što bi bi lo 
do sled no), već is klju či vo, „zdra vo ra zum sku svest ver ni ka“ tj. svest onog, ili onih 
ko ji dru ga či je mi sle od nje ga, što je ne do sled no. Mar ko vi će va „Ilu zor na svest ko-
ju čo vek mo že ima ti o se bi“ ne pred sta vlja sa mo so fi zam, na lik na onaj kad Epi-
me nid Kri ća nin ka že da svi Kri ća ni la žu, već i ozbi ljan epi ste mo lo ški pr o blem. 
Sud jed nog čo ve ka o dru gom, pret po sta vlja moć ono ga ko ji su di da tran scen di-
ra pred met su đe nja, tj. se be sa mog. Tvrd nja da je ne či ja ve ra la žna, sta vlja ono ga 
ko ji iz ra ža va tu tvrd nju u ulo gu „Pr o me te ja“ ko ji do no si sve tlost isti ne čo ve čan-
stvu, što je i sa sta no vi šta lo gič ko-em pi rij skog mi šlje nja ap surd no. Kad je dan čo-
vek (u ovom slu ča ju Mi ha i lo Mar ko vić), ka že da je dru gi čo vek (u ovom slu ča ju 
ver nik sa svo jom „ilu zor nom“ sve šću), u ide o lo škoj za blu di, mo že li se ovom is-
ka zu ve ro va ti? Mo žda, ali sa mo u onim slu ča je vi ma ka da bi se ra di lo o mer lji vim 
ka te go ri ja ma, npr. o ilu zi ja ma ba zi ra nim na kli nič kim po re me ća ji ma, ali ne i ka-
da go vo ri mo o re li gij skim ve ro va nji ma.

3. Po sta vlja nje re li gi je i na u ke u obr nu to pr o por ci o nal ni od nos. Re li gij ska 
uve re nja ne ma ju sa mo pr og na ni, od ba če ni i očaj ni, ko ji su po ti snu li stvar nost u 
ko rist bu du ćeg car stva Bo ži jeg, već jed na ko i oni ko ji su so ci ja li zo va ni, dru štve-
no in te gri sa ni i „uspe šni“. Pr o blem se ja vlja jer M. Mar ko vić po sta vlja re li gij-
ski i na uč ni po gled na svet u di ja me tral no su prot ni od nos. U svom de lu Slo bo da i 
prak sa Mi haj lo Mar ko vić na vo di: „Ulo ga cr kve opa da će u onoj me ri u ko joj lju di 
bu du uvi đa li da nji ho ve du bo ke du hov ne po tre be mo gu bi ti bo lje ostva re ne bez 
ika kve cr kve“ (Mar ko vić, 1997: 227). Kao da ra ci o nal na zna nja mo gu bi ti ne ka 
vr sta „za me ne“ za du hov ne aspi ra ci je in di vi due. Ra ci o nal na i re li gij ska sa zna nja 
ni su oba ve zno me đu za vi sna, ili is klju či va. Br oj ne in di vi due ima ju svo ja ra ci o nal-
na i re li gij ska uve re nja isto vre me no. Ne ret ko, gra đan ski obra zo va ni i de mo krat-
ski opre de lje ni po je din ci od la ze u Cr kvu i ko ri ste svo je usta vom za ga ran to va no 
pra vo na re li gij sko uve re nje. Br oj ne re li gi o zne oso be ne pr o vo de da ne do ko no 
če ka ju ći Car stvo Bo ži je, već na pro tiv, vo de ve o ma ak ti van i is pu njen dru štve ni 
ži vot; šta vi še, nji ho va ve ra to od njih zah te va. Po re či ma apo sto la Pa vla u Dru goj 



Religija i tolerancija, Vol. XIII, № 23, Januar – Jun, 2015. 77

po sla ni ci So lu nja ni ma: „Jer kad bi ja smo u vas, ovo vam za po vi je di smo da ako 
ko ne će da ra di da i ne je de“ (2. Sol. 3:10). Ži vot apo sto la i pr vih hri šća na, bio 
je sve sa mo ne ži vot do ko nih, dru štve no neo stva re nih, bo go mo lja ca. Re li gij ske, 
du hov ne po tre be ni su ne ga ci je dru štve ne od go vor no sti, ili pod sve sno po ti ski va-
nje neo stva re no sti. Uče ni ci ko ji po ha đa ju Gra đan sko vas pi ta nje u Sr bi ji, ni su „po 
pra vi lu“ ate i sti. Na pro tiv, oni su hri šćan ski i naj če šće pra vo slav no ori jen ti sa ni, u 
(ma nje-vi še) slič nom pr o cen tu kao i svi osta li gra đa ni Sr bi je. Opa ska A. Pr nja ta 
da je ozna ča va nje sve sti ver ni ka kao „ilu zor ne“ u ve zi sa pa ter na li stič kim od no-
som pre ma ver ni ci ma je osno va na (Pr njat, 2008: 256), jer i na u ka ope ri še sa br oj-
nim „dog ma ma“, ili aski o mi ma ko je se ne mo gu pr o ve ra va ti di rekt nom na uč nom 
osper va ci jom; te kao ta kva ne mo že dr ža ti „lek ci je“ re li gij skom po gle du na svet. 

4. Pred ra su de o „mo ra lu na u ke“ i „ne mo ra lu re li gi je“. Vre di na po me nu ti 
ta ko đe da Mi ha i lo Mar ko vić na vo di da se smi sao in di vi du al ne eg zi sten cje ne po-
sti že u bes ko nač nom vre me nu, već u sa dr ža ju tre nut ka im pli cit no, že le ći da re li-
gij sko ve ro va nje sim pli fi ku je i sve de na „ego i stič ki“ mo ti vi sa no iš če ki va nje bes-
kraj nih raj skih uži va nja. Za to on ka že za eg zi sten ci ju: „Ona je bo ga ta i stva ra lač-
ka u za vi sno sti od sa dr žaj no sti na šeg ži vo ta a ne od du ži ne nje nog tra ja nja“ (Mi-
len ko vić, 2002: 456). Mo žda i ovaj pri mer upe ča tlji vo sve do či o br oj nim pre du-
be đe nji ma i apri ror nim sta vo vi ma ko je su ne ki mo der ni na uč ni ci, pr vo, po gre šno 
pri pi sa li re li gi ji (kon kret no hri šćan stvu), a za tim pri stu pi li i kri ti ci istih. Hi po te-
za o bit no sti eg zi sten ci jal nog na su prot kon ti nu i ni ra nom vre me nu u ve li koj me ri 
je Hri šćan ski „pa tent“. Na ve di mo sa mo ne ke pri me re iz No vog za ve ta: „Car stvo 
Bo ži je ne će do ći da se vi di; Ni ti će se ka za ti: evo ga ov di je, ni ti on dje; jer gle, car-
stvo je Bo ži je unu tra u va ma (Lk. 17:20.21). Ili, u Je van đe lju po Jo va nu: „Za i sta, 
za i sta vam ka žem: ko mo ju ri ječ slu ša i vje ru je ono me ko ji je me ne po slao, ima 
ži vot vječ ni…“ (Jev. 5:24) Ta ko đe, iz vor no hri šćan stvo pred sta vlja kao osnov ni 
mo tiv lju bav i ne se bič nost, a ne žud nju za več nim ži vo tom: „…ko ho će za mnom 
da ide ne ka se od re če se be i uzme krst svoj, i za mnom ide. Jer ko ho će du šu svo-
ju da sa ču va, iz gu bi će je; a ko iz gu bi du šu svo ju me ne ra di i je van đe lja onaj će je 
sa ču va ti“. (Mk 8:34.35) Hri šća ni na pri mar no ne mo ti vi še več na eg zi sten ci ja, već 
lju bav pre ma bli žnji ma, a ta lju bav pred sta vlja Car stvo Bo ži je „po se bi“, car stvo 
ko je ima eg zi sten ci jal nu a ne vre men ski od re đe nu ka rak te ri sti ku. Mo tiv ver ni ka 
ni je bes ko nač no tra ja nje, već lju bav Bo ži ja ko ja je po pri ro di svo joj van vre me na. 
Ka ko je to opi sao je vrej ski car Da vid: „Gi ne du ša mo ja že le ći u dvo re Go spod-
nje; sr ce mo je i ti je lo mo je oti ma se k Bo gu ži vo me.“ (Ps. 84:2) Ne ki hri šćan ski 
fi lo zo fi da li su zna ča jan do pri nos ide ji eg zi sten ci jal nog vre me na, kao na pri mer 
Ni ko laj Ber đa jev. On je car stvo Bo ži je tu ma čio kao ono ko je ne pre bi va u isto rij-
skom, već u eg zi sten ci jal nom, me ta i sto rij skom vre me nu (Koplston, 1992: 420). 
Za po je di ne na uč ni ke, nji ho va mi šlje nja o re li gi ji i na u ci su ta ko ne u pit no po sta-
vlje na, da su go to vo iz dig nu ta na ni vo dog me. Alek san dar Pr njat to na zi va je zič-
ko-eks pre siv nim pa ter na li zmom, ko ji po nje go vom mi šlje nju „…ne ide da lje od 
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ko men ta ra, opa ske, sa ve ta i sl“ tj. ne pr o iz vo di ogra ni ča va nje bi lo či je slo bo de 
(Pr njat, 2008: 255–256). On se da kle vi še po ka zu je kao na uč no-gno se ol šo ki pa-
ter na li zam i iz ra ža va se u eks klu ziv nom pra vu tzv. na uč nog mi šlje nja na isti nu. 

Alek san dar Pr njat i Zo ran Kin đić

U svom ra du Kri tič ki osvrt na raz li ko va nje zna nja i ve re, ob ja vlje nom u 
ča so pi su Kul tu ra, Zo ran Kin đić se osvr nuo na po le mi ku iz me đu Mi ha i la Mar-
ko vi ća i Alek san dra Pr nja ta (Kin đić, 2012: 388). Na vod ni po vod za ovaj kri tič-
ki osvrt je po le mič ki tekst A. Pr nja ta O je zič ko-eks pre siv nom pa ter na li zmu, gde 
su iz ne se na za pa ža nja da je ne pri me re no iz ri ca ti ka te go rič ke tvrd nje ta mo gde bi 
ume sni je bi lo na gla si ti da se ra di sa mo o ve ro va nju (Pr njat, 2009: 248). Na i me, 
Pr njat na vo di Kin đi ćev tekst Me si jan ska ide ja u no vo ve kov nom ju da i zmu, (Kin-
đić, 2009) gde pri me ću je da je autor „svo je ve ro va nje da je Isus Na za re ća nin pra-
vi Me si ja iz neo kao da je reč o zna nju“, a ne o ve ro va nju, do da ju ći pri tom da se 
autor „ni je li bio ni iz ri ca nja sta vo va iz arse na la ta ko zva nog hri šćan skog an ti se mi-
ti zma“ (Pr njat, 2009: 249). Da kle, dva pi ta nja su u fo ku su ove po le mi ke:

1. Da li je svo je ve ro va nje da je Isus Me si ja Kin đić iz neo kao da je reč o 
„zna nju“? Evi dent no je da Zo ran Kin đić u na ve de nom tek stu iz neo skup či nje-
ni ca ko je se mo gu ozna či ti kao na uč ne, ne ula ze ći pri tom u nji ho vu ve ro do stoj-
nost. Na pr vom me stu mi sli se na na vo de i tvrd nje ko je se od no se na Me si ju, tj. 
na obra zla ga nje ka ko se ova ide ja for mi ra la u tra di ci ji je vrej skog na ro da. Iz me-
đu osta log, autor pred sta vlja pri ro du „me si jan skih oče ki va nja“ u vre me ka da je 
he brej ski na rod bio u va vi lon skom rop stvu; za tim ob ja šnja va ka ko se ova ide ja 
raz vi ja la do pr vog ve ka p.n.e. i slič no. Me đu tim, tekst isto vre me no od li ku je ne-
do sled na upo tre ba re li gij skih ve ro va nja u funk ci ji na uč ne argu men ta ci je. Na pri-
mer, Kin đić kri ti ku je je vrej ska me si jan ska oče ki va nja pri me nju ju ći na njih hri-
šćan sko ve ro va nje. On pi še: „Ma da je vre me do la ska Me si je pred sta vlja lo čak i 
za an đe le ne do stup nu taj nu, u na ro du je, pod uti ca jem apo ka lip tič kih spi sa, na-
ra sta lo ube đe nje da se pri bli žio tre nu tak oslo bo đe nja od rim ske vla sti“ (Kin đić, 
2009: 50). Kao argu ment za kri ti ku jed nog so ci jal nog i po li tič kog fe no me na ka-
kav je je vrej ski „me si ja ni zam“ on ko ri sti no vo za vet nu dok tri nu o „taj no sti“ Hri-
sto vog do la ska. Da kle, je vrej sko oče ki va nje da će ih po li tič ki li der – me si ja po-
ve sti u bor bu pr o tiv stra ne oku pa ci o ne si le je po gre šno, jer hri šćan sko uče nje ka-
že dru ga či je? Ina če, tekst ko ji je na ve den pred sta vlja pa ra fra zu no vo za vet ne dog-
me: „A o da nu to me i o ča su ni ko ne zna, ni an đe li ne be ski, do otac moj sâm“ 
(Mt:24:36). Ta ko, Kin đi će va po le mi ka pre ra sta u ti pič ni hri šćan ski trak tat o Je-
vre ji ma. Hri šćan ske dog me su prak tič no, od pr vog do po sled njeg pa su sa u fun-
kcji pse u do-na uč ne argu men ta ci je. Još je dan pri mer: „Ne sa mo što su ra za pe-
li Hri sta, ne go je i ve ći na je vrej skog na ro da, upr kos Du hom Sve tim na dah nu tom 
de lat no šću apo sto la, osta la u tvr do kor nom od bi ja nju po ka ja nja i pri zna va nju Isu-
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sa za Me si ju, tj. Hri sta“ (Kin đić, 2009: 50–51). Ova ti pič no re li gij ska apo lo ge-
ti ka, da lje se na sta vlja obra zla ga njem isto rij skih či nje ni ca o pr o pa sti je vrej skog 
car stva u pr vom i dru gom ve ku no ve ere, a po seb no 132. go di ne za vre me po bu-
ne Bar Koh be (he brej ski: שמעון בר כוכבא ) . Iz kon tek sta se shva ta da Kin đić sma-
tra da je ova po li tič ka po bu na pr o pa la jer je Bar Koh ba bio la žni Me si ja. Kao da 
se že li pred sta vi ti da je so ci jal ni usud Je vre ja po sle di ca ne pri hva ta nja jed nog ver-
skog uče nja. Je vrej ski na rod da kle, do ži vlja va so ci jal ni slom, za to što ne pri hva-
ta hri šćan ske ver ske dok tri ne. Isto rij ski do ga đaj ob ja šnja va se tran scen den tal-
nim uzro kom, i to u na uč nom ra du. Ova ne se lek tiv na me ša vi na re li gij skog i na-
uč nog je kon stant na u iz la ga nju Kin đi ća. Autor na vo di br oj ne re le vant ne isto rij-
ske či nje ni ce, kao re ci mo one o tzv Me si ji Ša ba ta ju Cvi ju (Sab ba tai Ze vi), ko-
ji je ob ja vio svo ju me si jan sku mi si ju 1665 u Ga zi, (Kin đić, 2009: 52). ali ih ne-
pre kid no tu ma či kao one ko ji ima ju re li gij ske, mo ral ne i tran scen den tal ne, a ne 
isto rij ske uzro ke. Tekst neo do lji vo pod se ća na uče nje apo sto la Pa vla o Je vre ji ma. 
U Pr voj po sla ni ci So lu nja ni ma, apo stol Pa vle iz la že dok tri nu o Je vre ji ma ko ja je 
iden tič na sa tvrd nja ma Kin đi ća: „ko ji ubi še i Go spo da Isu sa i pr o ro ke nje go ve, i 
ko ji nas is te ra še, i Bo gu ne ugo di še, i ko ji se svi jem lju di ma pr o ti ve, i za bra nju-
ju nam ka zi va ti ne zna bo šci ma da se spa su, da is pu ne gri je he svo je svag da, ali na 
po šljet ku do đe gnjev na njih.“ (I Sol. 2:14.16). Da kle, te ška isto rij ska sud bi na je-
vrej skog na ro da ni je ni šta dru go do po sle di ca bo go u bi stva, ili od ba ci va nja pra-
vog me si je. Pri tom se za bo ra vlja, da su mno go broj ni Je vre ji, ne sa mo po dr ža va-
li hri šća ne, ili sa mi po sta li hri šća ni, kao i či nje ni ca da je i sâm Hri stos bio Je vre-
jin. Na ne ki vol še ban na čin se pre vi đa da je i sa mo hri šćan stvo ve o ma du go bi lo 
ni šta dru go do bun tov na je vrej ska sek ta. Beč ki ra bin s po čet ka dva de se tog ve ka 
Mo ric Gi de man (Mo ritz Gu de mann) se po ma lo du ho vi to osvr će na ovu či nje ni-
cu: „Oni su po zva ni da du bo ko po štu ju Je vre ji na kao Bo ga, a sve te se osta lim Je-
vre ji ma ta ko što se pre ma nji ma od no se kao pre ma đa vo li ma“ (Vi strih, 2012: 36). 
Ovaj dis kurs nas po ste pe no uvo di u dru go pi ta nje ko je se ja vlja u po le mi ci Alek-
san dra Pr nja ta i Zo ra na Kin đi ća.

2. Da li je Zo ran Kin đić ko ri stio sta vo ve iz „arse na la an ti hri šćan skog se-
mi ti zma“? U svom ra du Iz me đu sa mo o či gled no sti i argu men ta ci je, ob ja vlje nom 
u ča so pi su Kul tu ra, br. 135. od 2012. Alek san dar Pr njat ob ja šnja va da je an ti se-
mi ti zam Kin đi će vih sta vo va „sa mo o či gle dan“, na vo de ći pri tom Kin đi će vu tvrd-
nju da je ve ći na je vrej skog na ro da ra za pe la Isu sa (Pr njat, 2012: 333). Već je utvr-
đe no da Kin đić svoj rad pi še kao re li gij ski trak tat, u ve ćoj me ri ne go kao na uč-
ni rad. Kao ver nik, on tvr di da je ve ći na Je vre ja uče stvo va la u ubi stvu Hri sta. Za 
sva kog kon zer va tiv nog hri šćan skog ver ni ka, to zna či da je tom pri li kom ubi jen i 
čo vek, ob zi rom na Hri sto vu bo go-čo ve čan sku pri ro du. Oda tle sle di da su Je vre-
ji ubi li ne sa mo Me si ju (bo žan sku lič nost), već i kon kret nog ne vi nog čo ve ka, sta-
nov ni ka ta da šnjeg Izra e la – za kon skog si na Ma ri je i Jo si fa iz Ga li le je. Da kle, ve-
ći na je vrej skog na ro da je, po Kin đi ću, iz vr ši la zlo čin nad ne vi nim čo ve kom i sen-
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ka tog zlo či na „leb di“ nad nji ma do da na da na šnjeg. Pri tom se, ka ko je već utvr-
đe no, pre vi đa či nje ni ca da su Je vre ji bi li pr vi Hri šća ni, te da su mno gi ugled ni Je-
vre ji, čak i sve šte ni ci ak tiv no po dr ža va li Hri sto vo uče nje. Ti pič ni pri me ri su Jo sif 
iz Ari ma te je ko ji je Isu su po klo nio svo ju gr ob ni cu, kao i po što va ni za ko nik Ga-
ma la i lo ko ji je od bra nio apo sto le na je vrej skom Sa bo ru, pred pr vo sve šte ni kom 
(De la 5:34–40). Ko li ko je „je vrej ski či ni lac“ in te gra tiv ni deo hri šćan stva mo že 
se vi de ti i iz kon tro verz nog do ga đa ja u An ti o hi ji, ka da su se apo sto li Pe tar i Pa vle 
su ko bi li oko pi ta nja da li sa mo Je vre ji, ili i ne zna bo šci mo gu bi ti kr šte ni kao hri-
šća ni (vi di Ga la ti ma 2. po gla vlje). Šta vi še, ova is pre ple te nost ju da i zma i hri šćan-
stva, bi la je zna ča jan po vod da pr vi hri šća ni, a ka sni je i hri šćan ski te o lo zi kre-
nu ka eman ci pa ci ji od je vrej skih ko re na hri šćan stva. Za to i ne ču di oštra re to ri ka. 
Kao ni či nje ni ca da ni jed na dru ga re li gi ja ni je ta ko ri gid na pre ma ju da i zmu kao 
hri šćan stvo. Op tu žbe na ra čun ju da i zma ak tiv no su se raz vi ja le to kom sred njeg 
ve ka, ka da su Je vre ji ka rak te ri sa ni kao oni ko ji ku ju za ve re pr o tiv hri šćan stva, 
skr na ve sve to ta jin ski hleb, ubi ja ju hri šćan sku de cu u svo jim mi stič nim ri tu a li ma 
i že le da vla da ju sve tom. Ka ko ob ja šnja va Ro bert S. Vi trih „Nad mo ćan ne ga tiv-
ni ste re o tip o ’bo go u bi lač kom na ro du’ pre no sio se kr oz te o lo ške spi se, pr o po ve di 
kle ra, pri ka ze Pa si je i mi sti ke, kr oz fol klor, ba la de…“ (Vi strih, 2012: 17). Isto ri-
ja, pru ža ne bro je na sve do čan stva o po gro mi ma ko ji su bez iz u zet ka bi li iz vr ša va-
ni pod pa ro lom da su Je vre ji „bo go u bi ce“. Ne ke od naj če šćih op tu žbi u dva na e-
stom i tri na e stom ve ku, bi le su da su oni bo go u bi ce, da vr še tzv ob red na ubi stva, 
da uz po moć gu ba va ca tru ju bu na re. Ka ko iz ve šta va Šarl Etin ger u svo joj Isto ri ji 
je vrej skog na ro da: „…u go di na ma 1298–99, u vre me gra đan skog ra ta na ju go za-
pa du dr ža ve, Je vre ji su op tu že ni za oskr vr nu će na fo re“ (Etin ger, 1996: 223). Tom 
pri li kom je iz vr šen po grom nad 140 je vrej skih op šti na. U pr o ce su u Ti sa e sla ru, 
u Ma đar skoj, Je vre ji su op tu že ni da su za kla li hri šćan sku de voj či cu ra di pra vlje-
nja pas hal nog hle ba, itd (Vajs, 2013: 139). Ova, sa da već ve kov na dis kva li fi ka ci-
ja Je vre ja lo gič no je vo di la i sa vre me noj ide ji o hri šćan stvu kao o su per i or noj re-
li gi ji, ko ju su pri hva ta li i pr o sve će ni se ku lar ni in te lek tu al ci po put Vol te ra (Vol ta-
i re) i Ri har da Vag ne ra (Ric hard Wag ner). Iako je sa vre me ni an ti se mi ti zam 19. i 
20. ve ka, na gla sak sta vio vi še na tzv. na ci o nal ne „oso bi ne“ Je vre ja ne go na nji-
ho vo re li gij sko uče nje, on ipak ima upo ri šte u du go traj noj dog mat skoj mr žnji. I 
sva ko ko sle di ovaj dis kurs mi šlje nja, sve sno ili ne sve sno uče stvu je u jed noj vr-
sti ne ga tiv nog kva li fi ko va nja je vrej skog na ro da kao ta kvog. Te o lo gi ja o ne po ka-
ja nim bo go u bi ca ma ne zna či auto mat ski an ti se mi ti zam, ali je u isto ri ji po tvr đe na 
kao plod na pod lo ga za an ti se mi ti zam.

Kin đić tvr di da nje gov tekst ne sa dr ži an ti se mit ski dis kurs bu du ći da on, 
jed no stav no, iz la že Me si jan sku ide ju. Me đu tim, on ovu ide ju iz la že ne sa mo u 
nje nom re li gij skom zna če nju, već i u re al nom isto rij sko-po li tič kom kon tek stu. 
„Pr o po ved“ ko ju Kin đić iz no si kao za klju čak svog tek sta sve do či o re li gij skom 
pa ter na li zmu i ne to le rant no sti pre ma je vrej skom Me si ja ni zmu: „Spor oko me si-
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jan ske ide je u ko re nu je ka ko dav na šnjih isto rij skih de ša va nja, ta ko i onih sa vre-
me nih, a po sve mu su de ći, upr kos ra stu ćem se ku la ri zmu, bi će iz vor i bu du ćih že-
sto kih su ko blja va nja. Di le mu oko to ga ko je u pra vu raz re ši će do la zak istin skog 
Me si je. Pr o blem za one ko ji po gre še u pr o ce ni je u to me što će ta da bi ti pre ka sno 
za pr o me nu mi šlje nja i po ka ja nje“ (Kin đić, 2009: 68). Ovaj skup tvrd nji u ve li-
koj me ri pod se ća na stav ko ji je Mar tin Lu ter imao pre ma pri pad ni ci ma je vrej-
ske ve re. Na i me, nje gov pr vo bit ni stav je bio da su Je vre ji po se ban na rod ko ji je 
od i grao va žnu ulo gu u isto ri ji, te da je i sta ro je vrej ski, kao je zik Bi bli je iz u ze tan. 
Me đu tim, po što se nje go va ide ja da će se i Je vre ji pri dru ži ti re for ma ci ji iz ja lo-
vi la, Lu ter je po dr žao pr o go ne, ko ri ste ći i sâm go re na ve de ne, ta da omi lje ne kle-
ve te o „bo go u bi ca ma“. Da kle, Je vre ji su do bri, sa mo ako se pre o bra te u hri šćan-
stvo. Ako ovo ni je osnov za an ti se mi ti zam, šta on da je ste? Ova mi sao do mi ni ra 
u uče nju apo sto la Pa vla, sve to o tač koj tra di ci ji, sred nje ve kov noj hri šćan skoj te-
o lo gi ji, pa sve do mo der nog an ti se mi ti zma. Sa je di nom raz li kom što je u Hi tle-
ro vom pr o gra mu „ko nač nog re še nja“ uki nu to i ovo „ako“, jer on Je vre ji ma ni je 
osta vio mo guć nost za po ka ja nje. Na ovom me stu je va žno pod vu ći da po što va ni 
ko le ga Kin đić, ni u jed nom de lu svog tek sta ne po zi va na mr žnju, na ci o nal nu ne-
tr pe lji vost, ili bi lo šta slič no; kao i da se u tek stu kon kret no ogra đu je da se nje go-
vi na vo di od no se is klju či vo na pi ta nja ve re. Ali, nje gov dis kurs je u ve li koj me ri 
sli čan sa ele men ti ma sred nje ve kov ne ju de o fi bič ne dok tri ne. Ov de tre ba na gla si ti 
još je dan ele ment bi tan za ovu po le mi ku, a to je da du a li zam re li gij sko – sve tov-
no svoj stven hri šćan stvu, ni je u is toj me ri svoj stven i ju da i zmu (bar ne ju da i zmu 
iz vre me na ra nog hri šćan stva). Za to, osu di ti Je vre je da su kr oz ce lu svo ju isto ri-
ju bi ra li po gre šne me si je zna či op tu ži ti ih, ne sa mo da je nji ho vo ve ro va nje bi-
lo po gre šno, već i da su ne pre kid no u svo joj isto ri ji vo di li po gre šnu, štet nu i ne-
mo ral nu po li ti ku. A Dru gi do la zak Hri stov u ovom kon tek stu ni je sa mo re li gij-
ska dok tri na, već je on ta ko đe i „sud bi na“, zla kob ne po ka ja nih, kon kret nih pri-
pad ni ka je vrej skog na ro da. 

Vre di na po me nu ti i od re đe nu ter mi no lo šku pr o ble ma ti ku. Na i me po jam 
„an ti se mi ti zam“ je spo ran, jer se ter min „se mit ski“ iz vor no ne od no si na je vrej-
ski na rod. On po ti če od ime na Še ma, jed nog od No je vih si no va i ozna ča va gru pu 
sr od nih je zi ka, kao što su he brej ski, ara mej ski, arap ski, eti op ski… Za to, ozna či ti 
ne či ji dis kurs kao „an ti se mit ski“ zna či po ve zi va ti ga sa sa vre me nim an ti se mi ti ma 
iz 19. i 20. ve ka ko ji su, sve sno ili ne sve sno, utr li put ho lo ka u stu. Da bi se iz be-
gle ova ko ozbilj ne kva li fi ka ci je, bi lo bi ade kvat ni je da se sta vo vi ko je je A. Pr njat 
ozna čio kao „an ti se mit ske“, ozna če kao „ju de o fo bič ni“. Jer an ti se mi ti zam je po-
jam ko ji u ve ćoj me ri ozna ča va „mr žnju“ ba zi ra nu na na ci o nal noj, ne go na re li-
gij skoj osno vi. Kin đi ćev dis kurs je u ve ćoj me ri „ju de o fo bi čan“, u kla sič nom, no-
vo za vet nom smi slu, jer na gla ša va tzv. ne pro la zne ne ga tiv ne oso bi ne Je vre ja kao 
na ro da, ko je su i do ve le do ubi stva Me si je. Isto rij sko is ku stvo je po ka za lo da je 
tan ka li ni ja iz me đu te o lo ških pre mi sa pre ma je vrej skoj me si jan skoj ide ji i mr žnje 
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pre ma je vrej skom na ro du kao ta kvom. Ka ko je već na ve de no, u te o lo gi ji apo sto-
la Pa vla Je vre ji su ozna če ni kao „bo go u bi ce“. Sva ka ko, on ni je mi slio na Je vre je 
kao ta kve, bu du ći da je i sâm bio je vrej skog po re kla, već na de lo ve vo de ćeg kle ra 
ko ji je bio ne pri ja telj ski ras po lo žen pre ma hri šćan stvu. Ta ko đe, nje go va pri med-
ba je i te o lo ška, bu du ći da je iskre no ve ro vao da je Isus pra vi Me si ja. Me đu tim, 
ova te o lo ška pre mi šlja nja su vre me nom ge ne ra li zo va na, tj. pri me nje na na sve Je-
vre je. Ta ko đe, ona je od te o lo ške dok tri ne, pre ra sla i u so ci jal nu de fi ni ci ju. Je vre-
ji su ubi li Hri sta, jer u nji ma kao na ro du po sto ji ne što su štin ski ne ga tiv no. Mo že 
se re ći da je Pa vle us peo da „odvo ji Hri sta“ od nje go vog je vrej skog po re kla, jer 
on je tvo rac dok tri ne po ko joj su oni ko ji ve ru ju u Hri sta pra vi „du hov ni“ Je vre ji, 
te da je nji hov iden ti tet vred ni ji od onih Je vre ja ko ji su Je vre ji u „te le snom“, na-
ci o nal nom smi slu. Na ovaj na čin bio je ši ro ko otvo ren put za stig ma ti zo va nje ne 
sa mo je vrej skog me si ja ni zma, već i je vrej skog na ro da. Za to su oni ve o ma br zo 
po sta li omi lje ni ne pri ja te lji hri šća na. Ka ko je već utvr đe no, čak ni pr o sve ti telj ski 
po kret ni je ras kr stio sa ju de o fo bi jom, ko ja će ve o ma br zo pre ra sti i u an ti se mi ti-
zam. U de li ma Vol te ra Je vre jin je do sto jan pre zre nja, a Je vre ji su „…naj im be cil-
ni ji na rod na ku gli ze malj skoj“, ba šti ni ci jed ne od vrat ne i glu pe isto ri je (Vi strih, 
2012: 69). Iz ve sno je da je na ovom te me lju sa zi dan ra sni kon cept „Se mi ta“ na-
su prot su per i or nih „Ari je va ca“ tj. in do e vro plja na.

Po le mi ka sa Dar kom Ta na sko vi ćem

U ovoj po le mi ci, na gla sak je na zna če nji ma ko ja pr o iz i la ze iz tu ma če nja poj-
mo va se ku la ri zam i la i ci zam. Po Alek san dru Pr nja tu, po jam se ku la ri zam se od no si 
u naj zna čaj ni joj me ri na odvo je nost cr kve i dr ža ve. Ka ko sâm na vo di: „Da kle, iz-
raz se ku la ri zam bi ozna ča vao in di fe rent nost ili opo zi ci ju pre ma re li gi ji, nje no ukla-
nja nje iz jav nog do me na, od no sno iz me šta nje u pu ku pri vat nost. Uka zao sam da je 
upra vo raz dva ja nje dr ža ve i re li gi je če sto shva ta no kao glav na ka rak te ri sti ka stan-
dard nog raz u me va nja se ku la ri zma i la i ci zma“ (Pr njat, 2013: 474). Go to vo je ne-
spor no da je po jam se ku la ri zam pr o iz vod za pad nog hri šćan skog dru štva, tj. da ima 
svo ju po za di nu u na sto ja nju da se re še re li gij ski su ko bi ko ji su po tre sa li pe riod ra ne 
mo der ne. Čarls Tej lor (Char les Taylor) je sma trao da ovaj „obra zac“ re ša va nja re-
li gij skih su ko ba kr oz se ku la ri zam, mo že da se pri me ni ne sa mo u hri šćan skim, već 
i u svim dru štvi ma ko ja ima ju ka rak te ri sti ke mo der no sti (Ta lal, 2008: 10). Se ku la-
ri zam je da nas „dok tri na“ li be ral nog dru štva par ex cel len ce; pret po stav ka, ne sa mo 
odr ža nja kon so li do va nih, već i je dan od prin ci pa de mo kra ti za ci je tzv. post-auto ri-
tar nih dru šta va. Ne ret ko, pe ri o du de mo krat ske tran zi ci je ovih dru šta va pret ho di-
li su re li gi o zni, ili pak na ci o nal ni su ko bi „in spi ri sa ni“ ver skim raz li či to sti ma. Po-
jam se ku la ri zam ni ka ko ne ozna ča va ate i zam, ili bi lo ko ju od slič nih kon cep ci ja, 
na pr o tiv, to je po li tič ki kon cept raz dvo je no sti dr žav ne i cr kve ne vla sti. „Se ku la ri-
sta“ mo že bi ti ate i sta, ili pak ube đe ni ver nik ko ji sma tra da dr žav ne in sti tu ci je tre-
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ba da osta nu iz van do ma ša ja i uti ca ja cr kve. Se ku la ri zam je po li tič ki kon cept, ka ko 
to ob ja šnja va Ta lal Asad: „Se ku la ri zam je po li tič ka dok tri na ko ja je na sta la u mo-
der noj Evro-Ame ri ci… Ono što je oso be no u se ku la ri zmu je ste da on pret po sta vlja 
no ve kon cep te ’re li gi je’, ’eti ke’ i ’po li ti ke’…“ (Ta lal, 2008: 10). Mo že se za klju či ti 
da je A. Pr njat „na čvr stom tlu“ unu tar ovog dis kur sa ko ji se ti če se ku la ri zma. Tek 
uvo đe njem poj ma la i ci zam, tekst do bi ja po le mič ki ton. Jer, dok se za se ku la ri zam 
mo že utvr di ti da za u zi ma po zi ci ju „iz van“ cr kve, po jam „la i ci zam“ je ne što slo že-
ni ji. Iz vor no, on pri pa da dis kur su unu tar sa mih de no mi na ci ja, i ka rak te ri še ga di na-
mi ka od no sa la ik-kler. Po re či ma A. Pr nja ta: „Me đu tim, iz raz la i ci zam bi se mo gao 
za hva lju ju ći jed nom sta ri jem se man tič kom slo ju, onom iz opo zi ci je la i ka i kli ra…“ 
Pr njat ovo da lje obra zla že kr oz li tur gij sku ulo gu la i ka u pra vo sla vlju i ri mo ka to li ci-
zmu, kao i ne mer lji vi zna čaj ko ji je pr o te stant ski po kret dao la i ci ma (Pr njat, 2013: 
474–475). Za i sta, po klič pr o te stant skog po kre ta „od sa da je sva ko Pa pa“, do volj no 
re či to go vo ri o zna ča ju la i ka u dok tri ni pr o te stan ti zma. Na ovo je Dar ko Ta na sko vić 
pri me tio da su ovi la i ci u no vi je vre me, u ka to li ci zmu do bi li ve li ki zna čaj. Te da je 
raz log zа ovo sa dr žan u či nje ni ci da se kr oz de lo va nje kle ra sa mo kraj nje ogra ni če-
no mo že bi ti pri su tan u dru štvu (Pr njat, 2013: 476). Ova tvrd nja Dar ka Ta na sko vi-
ća je u zna čaj noj me ri po tvr đe na u de lo va nju ri mo ka to lič ke cr kve od vre me na kon-
tra re for ma ci je do da nas. De lo va nju, ko je je bi lo obe le že no stra te gi jom „iz la ska“ iz 
sred nje ve kov nog her me ti zma. Uzmi mo sa mo po sla ni ce so ci jal nog ka rak te ra, npr. 
Re rum no va rum od 1891. (O no vim stva ri ma) pa pe La va XI II u ko joj se ras pra vlja 
o dr ža vi, ka pi ta lu, sin di ka ti ma, po bolj ša nju po lo ža ja rad ni ka i sl. Ri mo ka to lič ka cr-
kva, na vik nu ta i za in te re so va na za uče šće u so ci jal nim zbi va nji ma, sva ka ko po zi-
tiv no gle da na ulo gu la i ka, in te lek tu a la ca i dru gih dru štve nih či ni la ca ko ji mo gu po-
spe ši ti nje nu „mi si ju“ u sve tu. U ovom smi slu Alek san dar Pr njat je is prav no za pa-
zio da Ta na sko vi će va pret po stav ka da je la i ci zam do bio na zna ča ju ra di po ve ća nja 
uti ca ja cr kve u dru štvu, „upra vo ide u pri log raz li ko va nju se ku la ri zma, ko ji se od-
li ku je po vla če njem re li gi je iz jav nog do me na, i la i ci zma, ko ji se od li ku je ne sa mo 
ve ćim uče šćem la i ka u cr kve nim po slo vi ma, već i nji ho vim po ja ča nim pri su stvom 
i uti ca jem u jav noj sfe ri“ (Pr njat, 2013: 476). Ovo prak tič no zna či da A. Pr njat us-
po sta vlja ko ri stan „mo del“ od no sa cr kve i dr ža ve ko ji sle di obra zac: se ku la ri zam, 
ten den ci ja ka po vla če nju re li gi je iz jav nog do me na; la i ci zam, na sto ja nje da se re li-
gi ja vra ti u jav ni do men, ali na ma la vra ta, boč no – kr oz so ci jal ne mre že. Ovo ni je 
sa mo na sto ja nje Ri mo ka to lič ke cr kve, već i dru gih hri šćan skih (i ne sa mo hri šćan-
skih) de no mi na ci ja. U pra vo slav nom hri šćan stvu la i ci zam je bit no svoj stvo bo go-
slu že nja. Epi skop za hum sko-her ce go vač ki Gri go ri je opa ža da je „la i ci zam“ su šti-
na li tur gi je: „U na šoj Cr kvi ne po sto ji tzv. kle ri ka li zam i ni je mo gu će – što mno gi 
od vas ve ru ju, zna ju – da se slu ži Li tur gi ja bez la i ka…“ (Gri go ri je, 2006: 43). Tre-
ba, ipak do da ti da je pi ta nje „la i ci zma“ ona ko ka ko ga A. Pr njat shva ta, kao na sto-
ja nje da se re li gi ja vra ti u jav ni do men u ne ku ru ku „pri ro dan“ bu du ći da cr kvu či-
ne ver ni ci, ko ji su isto vre me no gra đa ni, čla no vi dru štva. Ljud ska bi ća, ko ja do la ze 
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na Li tur gi ju su ne sa mo ver ni ci, već i gra đa ni. Ov de je vred na ko no ta ci ja ko ju na-
vo di Đu ro Šu šnjić „…po jam Cr kve mo ra da sa dr ži dva zna če nja, dvo stru ko zna-
če nje, te o lo ško i so ci o lo ško, jer Cr kva ni je od ovo ga sve ta, a de lu je u ovom sve tu“ 
(Šu šnjić, 2006: 29).

Dru ga pri med ba D. Ta na sko vi ća od no si se na ko no ta ci je su fik sa „izam“, ka-
ko sam na vo di, zbog “su spekt nog ido lo gi zi ra ju ćeg mor fe ma – izam.“ Na šta je A. 
Pr njat, iz me đu osta log na veo: „Na rav no, ovim su fik som če sto na gla ša va mo upra-
vo iz ve stan ide o lo ški vi šak, pa ta ko ’Fr oj di zam’ ima jed nu ide o lo šku ko no ta ci ju ko-
ju ’Fr oj do vo uče nje’ ne ma“, te da mu se za to či ni oprav dan pred log ko le ge Ta na-
sko vi ća da se u dis kurs uve de iz raz „la ič nost“ (Pr njat, 2013: 476–477). Po sto je i su-
prot ni pri me ri. Npr. raz ma tra nje o anar hi ji i anar hi zmu Ni ko la ja Ber đa je va (Ни ко-
лай Алек сан дро вич Бер дя ев) Po nje mu „anar hi zam“ pred sta vlja vred no sno po zi-
ti van po jam, ko ji ozna ča va sklad i har mo ni ju ko ji ni su za sno va ni na vla sti i na si lju, 
dok anar hi ja pred sta vlja ha os i dis har mo ni ju (Ber đa jev, 1987: 148). Ovaj po jam je 
fran ko fo nog po re kla i imao je svoj isto rij ski raz voj. Pr vo se ja vlja kao „opo zi ci ja“ 
poj mu kle ri ka lan i cr kven. Na kon 1798. uglav nom ozna ča va sled be ni ka ne ke re li-
gi je ko ji ni je kle rik, a ka sni je do bi ja i dru ga zna če nja. Ka ko ob ja šnja va Hr vo je Špe-
har: „Rječ nik Fran cu ske aka de mi je iz 1935. go di ne poj mu la ïque da je no vo zna če-
nje, pre ma ko jem on ozna ča va ’ono ga tko je stran sva koj kon fe si ji ili re li gij skoj dok-
tri ni’, pri če mu na vo di no ve pri mje re: la ič ko obra zo va nje, la ič ka ško la, la ič ka dr ža-
va, la ič ki za ko ni, la ič ke ce re mo ni je…“ (Spe har, 2011: 109). Ov de se mo že opa zi ti 
ka ko se po jam la ič ki „si no nim no“ pri bli ža va poj mu se ku la ran. Sva ka ko, iz raz „la ič-
nost“ ko ji pred la že Dar ko Ta na sko vić, sâm po se bi sa dr ži ko no ta ci ju „lič nog“ sta va 
po je din ca, dok je po jam la i ci zam vi še usme ren na „ide o lo gi ju“, ili čak na ne ka kav 
ši ro ko shva ćen „trend“ mo der ne epo he. Po red to ga što je A. Pr njat po stu li rao ko ri-
snu ti po lo gi ju even tu al ne „obr nu to pr o por ci o nal ne re la ci je poj mo va se ku la ran-la ič-
ki“, po le mi ka uva že nih ko le ga Pr nja ta i Ta na sko vi ća je iz no va otvo ri la va žnu te mu 
od no sa cr kve i dr ža ve u se ku lar nom dru štvu, da ju ći joj pri tom no vi „ter mi no lo ški 
za plet“. Ov de tre ba do da ti da je zna čaj no o poj mu „la i ci zam“ ras pra vlja ti u di na mi ci 
sa poj mom „se ku la ri zam“, jer sâm po se bi, iz dvo jen iz kon tek sta re li gij sko-po li tič-
ke di sku si je, po jam „la ik“ mo že jed no stav no ozna ča va ti ne zna li cu ili ne u ku oso bu.

Za klju čak

Tri na ve de ne gru pe po le mi ka ti ču se va žnih aspe ka ta re li gij sko-po li tič kih 
dis kur sa, ko ji se kao jed na, sna žna i ne pre ki nu ta „nit“ pr o vla če kr oz isto rij sko is ku-
stvo. Pa ter na li zam, kao ob lik ogra ni ča va nja slo bo de mi šlje nja, po li tič kog iz ra ža va-
nja i de lo va nja zna ča jan je, ka ko za po li tič ku fi lo zo fi ju, ta ko i za re li gij sku mi sao i 
slo bo du. U isto ri ji, po li tič ko i re li gij sko oslo ba đa nje, če sto su se od vi ja li si mul ta no 
i me đu za vi sno. Da nas, ka da je „ra ci o nal nost“ stvo ri la uslo ve za oslo ba đa nje od ne-
ga tiv nih aspe ka ta „dog ma ti zma“, po sto ji opa snost na me ta nja tzv „na uč nog dog ma-
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ti zma“ i uki da nja re li gij ske slo bo de pu tem pa ter na li zma, ko ji je ozna ča va kao re tro-
grad nu, pre va zi đe nu i ne mo ral nu. Za to je po le mič ki stav A. Pr nja ta o na uč nom pa-
ter na li zmu zna ča jan. Bo ja na Ro mić opa ža da je A. Pr njat ovaj pa ter na li zam ozna-
čio kao „me ki“ (Ro mić, 2012: 363) ili je zič ki pa ter na li zam, jer u nje mu ne po sto ji 
„sna ga za ko na“, ali su štin ski on re li gij sku svest, ma kar i ne sve sno, pr o gla ša va dru-
go ra zred nom. Ras pra va o an ti se mi ti zmu je ula zak u „cr nu ru pu“ du a li zma iz me đu 
do brih na me ra i (ne ret ko) za stra šu ju ćih po sle di ca. Opa ža nja A. Pr nja ta da ov de po-
sto ji sklo nost ka „an ti se mit skoj“ re to ri ci, mo gu se ipak de li mič no ubla ži ti dru gom 
de fi ni ci jom, tzv. „ju de o fo bi jom“. Ovaj po jam ni je pr ven stve no na ci o nal no-ra sni, 
ali pred sta vlja spoj re li gij ske i na ci o nal ne mr žnje. Jer, kr oz nje ga se Je vre ji osu đu-
ju ne sa mo kao oni ko ji ima ju „po gre šno ve ro va nje“ već i po gre šno po na ša nje (kao 
na rod) na isto rij skoj po zor ni ci. Tre ća po le mi ka, o la i ci zmu i se ku la ri zmu, zna čaj no 
je unu tar-cr kve no pi ta nje, me đu tim A. Pr njat i D. Ta na sko vić, ovom dis kur su do da-
ju zna čaj nu no tu. Na i me, po sto ji di na mi ka unu tar cr kve, ko ja kr oz se ku la ri zam na-
la zi svo je mi si o nar sko oru đe. Kr oz se ku la ri zam cr kve na uče nja se iz no se iz cr kve i 
pre no se u dru štve ni kor pus. La i ci zam ozna ča va cr kve nu de mo kra ti ju i uvo đe nje la-
i ka u po slo ve kle ra, da lje on pred sta vlja su šti nu pr o te stant ske re vo lu ci je; dok po jam 
se ku la ri zam ozna ča va po li tič ko oslo bo đe nje dr ža ve od cr kve nih vla sti, ali i (sve vi-
še) na sto ja nje cr kve da se po ve že za dru štvom.
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ALEKSANDAR PRNJAT'S POLEMICS
Abstract

In the in tro duc tion, the con tro versy bet we en Alek san dar Pr njat and Mi ha i lo Mar-
ko vic of pa ter na lism is cri ti cally di scus sed. It is esta blis hed that M. Mar ko vic pa ter na-
lism ba sed on an un cri ti cal ac cep tan ce of re li gi o us con sci o u sness as the il lu sory, hi sto-
ri cally ob so le te, and even mo rally pr o ble ma tic. The se cond part re fers to the con tro versy 
A. Pr njat and Zo ran Kin djic. It is emp ha si zed that Kin đic pa per con ta ins so me ele ments 
that are an in te gral part of ju de op ho bic di sco ur se. Ho we ver, he has no di rect in ten tion to 
an ti-Se mi tism. The third part is a po le mic bet we en A. Pr njat and Dar ko Ta na sko vic, whe-
re the dyna mics of com plex con cepts re la ti vism and se cu la rism is ob ser ved. Both terms, 
in the ir own way, con nec ting the church and so ci ety.

Keywords: pa ter na lism, an ti-Se mi tism, Ju de op ho bia, at he ism, se cu la rism, re li-
gion, sci en ce.
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ЗНАЧАЈ ТЕОЛОШКИХ АСПЕКАТА 
КУЛТУРЕ ТЕЛА СПОРТИСТЕ

Ре зи ме 

Да нас по сто ји по тре ба да се ду хов не вред но сти ши ре и у про сто ру спор та. 
Спорт као дру штве на по ја ва је ви ше ди мен зи о на лан и сло жен фе но мен. Пред мет ра-
да пред ста вља по ку шај да се из те о ло ги је раз мо тре основ не исти не уче ња о те лу чо-
ве ка и да се ко ри сте у спорт ској прак си. У ра ду се да ју кра ћи осврт и ту ма че ња кул-
ту ре те ла спор ти сте, би ћа спор ти сте и те о ло шки аспек ти кул ту ре те ла спор ти-
сте. Та ко ђе се го во ри о по ве за но сти ду ха и те ла од ан тич ких до да на шњих те о ло га и 
фи ло со фа. Рав но те жа спорт ског жи во та се по сти же хар мо ни јом те ла и ду ха што 
во ди ка ци љу по сти за ња мо гу ћих оства ре ња на тре нин зи ма и так ми че њи ма. На овај 
на чин се ути че на раз вој кул ту ре спор та, а са тим и кул ту ре дру штва у це ли ни.

Кључ не ре чи: те о ло ги ја, спорт,  фи ло со фи ја, те ло спор ти сте

Увод
Као што спорт ска кул ту ра, а у окви ру ње спорт ска ак тив ност, уз ди же 

и по спе шу је оп шту кул ту ру и чи сто ту те ла, та ко ре ли ги је укљу чу ју ћи и пра-
во слав но хри шћан ство уз ди жу кул ту ру и чи сто ту ду ха. При ли ком из во ђе ња 
крет не ак тив но сти спор ти ста не тре ба да се упо ре ђу је са дру ги ма као ме-
ром за вла сти ти успех. Ако то чи ни, пре да је се по гре шној иде ји да Бог има 
фа во ри те, те да је на не ки на чин бо љи од дру гих, ако је успе шни ји у оно ме 
што чи ни. Не по сто је фа во ри ти, не ма бо љих! Тре ба ло би да су сви јед на ки 
у очи ма Бо жи јим. У са гла сју са тим те ле о зис (про гре сив ни раз вој у прав цу 
јед ног са вр ше ни јег ста ња) мо же да пред ста вља кључ ни чи ни лац у оства ре-
њу успе ха у спор ту. Ба вље ње спорт ском кул ту ром, а са мим тим и кул ту ром 
те ла, ва жно је исто ко ли ко и овла да ва ње ду хов ном кул ту ром. Мо же се по ћи 
од прет по став ке да је ве за из ме ђу спор та и ре ли ги је увек по сто ја ла (Сте фа-
но вић, 2011, стр. 195, Ши љак и Фраг ки а да кис, 2012, стр. 117),

Кул ту ра те ла спор ти сте

Кул ту ра је по јам са ко јим се сви су сре ћу у сва ко днев ном жи во ту и ко-
ји у је зич ком сми слу има ви ше зна че ња. Она пред ста вља ком плек сан на чин 
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по на ша ња и аку му ла ци ју зна ња ко ја се из ме њу ју и пре но се кроз ге не ра ци-
је из ме ђу раз ли чи тих дру шта ва. Oбухвата на ша ве ро ва ња, по на ша ње, на чин 
на ко ји об ли ку је мо око ли ну и гле да мо на свет. Сва ка кул ту ра се за сни ва на 
три еле мен та: схва та њи ма, оби ча ји ма и пред ме ти ма.

Илић на во ди да су до  да нас ре ги стро ва не 257 раз ли чи тих де фи ни ци ја 
пој ма кул ту ра и ну ди јед ну ин те грал ну де фи ни ци ју: „Под кул ту ром се под ра-
зу ме ва скуп свих оних про це са, про ме на и тво ре ви на, ко је су на ста ле као по-
сле ди ца ма те ри јал не и ду хов не ин тер вен ци је људ ског дру штва (у при ро ди, 
дру штву и ми шље њу). А основ ни сми сао кул ту ре са сто ји се у то ме да олак-
ша одр жа ње, про ду же ње и на пре дак људ ског дру штва“ (Илић, 1980, стр. 12).

За да на шњег чо ве ка кул ту ра је из у зет но зна чај на – она је ве за са ње-
го вим ко ре ни ма, по ма же му да схва ти и при ла го ди се све ту ко ји га окру жу-
је, пред ста вља на сле ђе за бу ду ће ге не ра ци је. Јед ном реч ју, кул ту ра је есен-
ци ја дру штве ног жи во та.

По сто ји ста но ви ште да је „спорт зна ча јан сег мент у сва ко днев ном 
жи во ту и пред ста вља део укуп не кул ту ре јед ног на ро да. Спорт спа ја свет 
и ви со ко је ин те гри сан у све ре фе рент не дру штве не то ко ве, вр ше ћи сна-
жан ути цај на оста ле еле мен те дру штве ног си сте ма. Ње го ва им пле мен та ци-
ја огле да се, пре све га, у ду бо кој по ве за но сти са свим сфе ра ма људ ских де-
лат но сти, чи не ћи жи во те љу ди пле ме ни ти јим, бо га ти јим, и на да све – ху ма-
ни јим. Као ви ше ди мен зи о на лан и сло жен фе но мен, по ред так ми че ња, спорт 
об у хва та: со ци јал не, пси хо ло шке, еко ном ске, по ли тич ке, пе да го шке, на уч-
не, ме ди цин ске, фи ло соф ске, ре ли ги о зне, кул тур не, прав не и дру ге вред но-
сти. Спорт је дру штве на по ја ва, са спе ци фич ним со ци јал ним функ ци ја ма и 
из раз је од ре ђе них дру штве них по тре ба“ (Сте фа но вић, 2011, стр. 17). Тре-
ба има ти у ви ду да су:

„Кул тур ни аспек ти спор та не за о би ла зни за со ци о ло ги ју спор та. Ка-
же да је спорт фе но мен кул ту ре, на чин жи во та да на шњег дру штва, део сва-
ко днев ног жи во та љу ди. Уко ли ко јед на по ја ва до ди ру је и осми шља ва кул ту-
ру и на чин жи во та ши рег кру га љу ди, она мо ра да при ву че па жњу не са мо 
со ци о ло ги је спор та, већ и дру гих на у ка (со ци о ло ги ја кул ту ре, со ци о ло ги ја 
сло бод ног вре ме на итд.). Со ци о ло ги ја спор та про у ча ва за ви сност спор та од 
дру штва, али и ње гов по врат ни ути цај на дру штве не то ко ве. 

Мо рал ни и ху ма ни аспек ти уто ли ко зна чај ни ји, уко ли ко се све ви ше 
угро жа ва ју мо рал не вред но сти. Мо рал у спор ту и, уоп ште, пи та ње ху ма ни-
зма би ће ве о ма ва жан за да љи раз вој спор та. Све то тре ба да се по сма тра 
кроз при зму ху ма ни стич ког мо ра ла. Али, при то ме тре ба има ти у ви ду да је 
„нај ви ши об лик мо рал не мо ти ва ци је ви ше не за ви стан од лич ног ин те ре са 
не го у слу ча ју се ку лар не ети ке“ (Pr njat, 2012, стр. 346).

Пе да го шки аспек ти спор та уте ме ље ни у тра ди ци ји фи ло ло шко-пе да-
го шких спи са 19. ве ка. Спорт се по сма тра као те мељ обра зо ва ња и вас пи та-
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ња. Пе да го ги ја спор та раз ма тра спорт као вас пит ни чи ни лац, те жњу мла дих 
љу ди да се са мо у са вр ша ва ју кроз спорт, али и као ства ра ње ко лек тив ног ду-
ха пу тем спор та и так ми че ња. Да нас је уте ме ље ност спор та у све ви тал не 
сег мен те дру штве не струк ту ре ви ше не го очи глед на, јер као нео ту ђи ви део 
свих ет нич ких за јед ни ца, до би ја зна чај ну на ци о нал ну и ме ђу на род ну вред-
ност“ (Сте фа но вић, 2011, стр. 17-18).

Са гла сно прет ход но ре че ном по ја ви ла се и спорт ска кул ту ра (Cas-
hmo re, 2003, pp. VII-XII). Ин те ре сант но је об ја шње ње ста но ви шта ко је за-
сту па Ра до ва но вић: „По сто ји још је дан раз лог да се по јам фи зич ка кул ту-
ра за ме ни пој мом спорт ска кул ту ра. Јер, као што се ни ко не ба ви кул ту ром 
као об ла шћу дру штве не де лат но сти, већ сли кар ством, књи жев но шћу, му зи-
ком, глу мом и дру гим де лат но сти ма у обла сти кул ту ре, та ко се ни ко не мо-
же ба ви ти фи зич ком кул ту ром, већ од ре ђе ним де лат но сти ма у овој обла сти, 
као што су: ко шар ка, ру ко мет, гим на сти ка, пла ни нар ство, пли ва ње и дру ге 
де лат но сти у овој обла сти. Да кле, мо ра се при хва ти ти чи ње ни ца да се де-
ца, омла ди на и гра ђа ни ба ве од ре ђе ним спор том, а не фи зич ком кул ту ром“ 
(Ра до ва но вић, 2002, стр. 31). Мо же се ре ћи да је „спорт ска кул ту ра оп шти ја 
од спор та и да све вр сте те ле сног ве жба ња (по кре та) ни су спорт, јер не са-
др же еле мен те так ми че ња (ко ји је је дан од кључ них ка рак те ри сти ка спор-
та). При мер су таи-чи, јо га, пи ла тес и сл. Ме ђу тим, ако се узме да су ови об-
ли ци ве жба ња (али и оста ли не на ве де ни), у ства ри, так ми че ње са са мим со-
бом (пре ва зи ла же ње се бе, тре нут ног ста ња и же ља за по сти за њем не ког но-
вог ста ња, ис хо да – те ле о ло шки прин цип), он да се у њи ма по ја вљу је и је дан 
део спор та“ (Сте фа но вић, 2011, стр. 24).

А ка кво зна че ње за спорт има кул ту ра те ла спор ти сте? Као што по-
сто ји кул ту ра по на ша ња спор ти сте, кул ту ра ди ја ло га и сл, та ко по сто ји и 
кул ту ра те ла спор ти сте. Су шти на овог фе но ме на се огле да у то ме да је нео-
п ход но да по сто ји хар мо ни ја ду ха и те ла спор ти сте. О фе но ме ну ду ха и те ла 
чо ве ка до ступ на је бо га та ли те ра ту ра, али у сфе ри спор та, она је ре ла тив но 
оскуд на. За нас је зна чај но то што  да на шњи ме ђу ди сци пли нар ни на уч ни ди-
ја лог мо же ре ла тив но до ста да нам по мог не у ра све тља ва њу по је ди них пи-
та ња, или при сту па, овом фе но ме ну, а све у функ ци ји на прет ка кул ту ре те ла 
спор ти сте ко ја се огле да у уз ди за њу ду ха и те ла на је дан ви ши ни во, а са мим 
тим се оче ку је и раз вој спор та, као де ла укуп не кул ту ре дру штва.

Би ће спор ти сте

Ка ко се у спор ту че сто ко ри сти син таг ма фи зич ки раз вој, то је по жељ-
но да се раз мо три по ре кло грч ког тер ми на φύ σ ις (фи сис) и ње гов се ман тич-
ки раз вој од нај ра ни јих по ме на до цр кве них ота ца, ко јим се ба ви ла у свом 
на уч ном ис тра жи ва њу Фе мић-Ка са пис. Она је спро ве ла „фи ло ло шко ис тра-
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жи ва ње са кул тур но-исто риј ском ди мен зи јом, где је дан од три ва жна грч ка 
фи ло соф ска и те о ло шка тер ми на из он то ло шке сфе ре пред ста вља и реч φύ σ-
ις“ (Фе мић-Ка са пис, 2010, стр. 9), ко ја је од на уч ног и струч ног ин те ре са, ка-
ко за те о ло ге, фи ло со фе, та ко и за спор то ло ге (на уч ни ке из обла сти спор та).

Ка же: „Реч φύ σ ις мо же се по сма тра ти, из ме ђу оста лог, и са аспек та 
фи зич ког ра ста. Та да се го во ри о уз ра сту (жи вот ном до бу), за тим о ста-
су и из гле ду, из ме ни фи зич ке по ја ве, тј. те ле сне кон сти ту ци је“ (Фе мић-Ка-
са пис, 2010, стр. 22), што се у спорт ској тер ми но ло ги ји вр ло че сто ко ри сти, 
као би тан фак тор за са гле да ва ње про це са раз во ја спор ти сте.

Ин те ре сант но је ње но ту ма че ње ка да го во ри о те ле сним и ду шев ним 
осо би на ма. Та ко на во ди при мер Ес хи ла ко ји у сво јој тра ге ди ји „При бе гли-
це“ опи су је до ла зак Да на ја и ње го вих пе де сет кће ри у Арг, у бе гу од бра та 
Егип та... Ка же да се њи хо ве по ја ве и егип ћан ска но шња раз ли ку ју од ар гив-
ске и мо гао би им не ко као не знан ци ма на не ти зло. „Ево ка ко се Да нај (ар-
гив ски краљ) тим по во дом обра ћа Пе ла згу:

‘μορφής δ’ ουχ όμ οσ τόλος, φύ σ ις. Νείλος γάρ ουχ όμ οιον Ινάχψ γένος τρέ-
φει. Об лич је [нам] ни је исто. Нил не га ји род јед нак Ина ху’ - Инах, грч. Ινα-
χός, у грч кој ми то ло ги ји бог исто и ме не ре ке у Ар го ли ди и пр ви краљ Ар га 
(Цер ма но вић-Ку зма но вић, и Сре јо вић, 1992, стр. 256).

У овом одељ ку φύ σ ις мо же да има два зна че ња. На ова кво раз ми шља-
ње на во ди дво ја ко ту ма че ње сло же ног ουχ όμ οσ τόλος φύ σ ις μορφής. У оба 
слу ча ја φύ σ ις, да би ука зи ва ла на спо ља шњост, док се дру га име ни ца из обр-
та – μορφή, схва та као ge ni ti vus re spec tus. У јед ном слу ча ју, ако се реч φύ σ-
ις у по гле ду спо ља шњо сти схва ти као „те ле сна гра ђа“, о че му је би ло ре чи 
упра во у прет ход ној при мер-по твр ди, или се у нај стро жем слу ча ју за у ста-
ви на зна че њу те ле сних при ро ђе них осо би на, и са дру ге стра не при дев ομό-
σ τολος узме у свом уоп ште ни јем зна че њу ‘исти, јед нак’, док би μορφή има-
ла зна че ње ‘обрис кон ту ра’, обрт се мо же схва ти ти као раз ли чи та фи зич ка 
по ја ва у од но су на кон ту ре те ле сне гра ђе и та ко, реч би би ла о раз ли чи тим 
те ле сним по ја ва ма Да на ја ца и Ар ги ва ца“ (Фе мић-Ка са пис, 2010, стр. 22). 
У раз ли чи тим спорт ским обла сти ма и ди сци пли на ма по сто је спор ти сти ко-
ји се раз ли ку ју у по гле ду кон ту ра те ле сних гра ђа. У су шти ни сва ки спорт на 
од ре ђе ни на чин раз ли чи то об ли ку је те ло спор ти сте.

Да ље, исти аутор на во ди ин те ре сан тан при мер φύ σ ις са ду шев ног и те-
ле сног аспек та, ка да „Ксе но фонт у ‘Ки ру пи ди ји’ опи су ју ћи Ки ров лик ре-
чи ма хва ле у сва ком по гле ду – ње го во пле ме ни то по ре кло, љу бав ка зна њу, 
ча сто љу би вост, ис трај ност – ка же и:

‘Φύσιν μέν δή τής μορφής καί τής ψυχής τοιαύτην έχων διαμνημονεύεται 
(Та кав је по при ча њу био од при ро де ти је лом и ду шом)’. 
У овом па су су обрт φύ σ ις τής μορφής (фи сис тис мор фис) све до чи о 

Ки ро вој те ле сној по ја ви иден тич но пр вом ту ма че њу прет ход ног при ме ра, 
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док обрт φύ σ ις τής ψυχής (фи сис тис пси хис), ко ји из ра же ни је ис ти че пле ме-
ни то устрој ство Ки ро ве ду ше, об у хва та ка рак тер не осо би не ње го ве лич но-
сти: ча сто љу би вост, чо ве ко љу би вост, тр пе љи вост и сме лост. Та ко у овом 
при ме ру φύ σ ις по ка зу је за јед нич ког се ман тич ког са др жа о ца зби ра ин ди ви-
ду ал них осо би на по је ди нач ног чо ве ка, гру пи са них у два аспек та: ду шев ни и 
те ле сни“ (Фе мић-Ка са пис, 2010, стр. 25).

Фе мић-Ка са пис на во ди још је дан при мер по ве за но сти ду шев них и те-
ле сних осо би на: „Гор ги јин уче ник, плод ни пи сац бе се да Исо крат, у сво јој 
па ре не тич кој бе се ди Isoc. II 37, са ста вље ној за при ја те ља Ни ко кла, тек усто-
ли че ног ки пар ског вла да ра, на по ми ње му и са ве ту је га ка ко тре ба да вла да. 
Бе се ду из го ва ра сâм Исо крат. Из ме ђу оста лог, ова ко га са ве ту је:

‘Μή περιύδης τήν σαυτ ού φύ σιν άπασαν άμα διαλυθείσαν (άλλ έπειδή θνη-
τού σώματος έτυχες, πειρώ τής ψυχής άθάνατον τήν μνμήν καταλιπείν).

Не оба зи ри се ни ма ло на сво је би ће кад кре не да про па да (већ бу ду-
ћи да те је за па ло те ло смрт ни ка, тру ди се да [за собом] оста виш бе смрт ни 
спо мен на ду шу)’.

У са ве то ва њу при ја те ља, Исо крат ко ри сти реч φύ σ ις ко ја, слич но ње-
ној упо тре би у прет ход ном при ме ру, озна ча ва ду шев но-те ле сни спој по је-
дин ца. У овом при ме ру, φύ σ ις фи гу ри ра без до пу на у ре спек тив ном ге ни ти-
ву τής μορφής и της ψυχής. Τо би мо гло ука зи ва ти на ње ну се ман тич ку спо-
соб ност да озна ча ва, ка ко гру пи са не, та ко и без гру пи са ња, на ве де не аспек-
те по је ди нач не ин ди ви дуе, и то та ко да у по след њем слу ча ју не ма ме ша ња 
на оси па ње би ло ду шев них би ло те ле сних осо би на. Τако φύ σ ις обра зу је је-
дан ве о ма ком пак тан иако, опет ве о ма, сло жен по јам. Οзначава чо ве ка као 
пси хо со мат ску је дин ку – она ко ка ко се она стан дард но ма ни фе сту је у ре ал-
но сти. Ако би ова кво гле да ње на зна че ње на ше ре чи, до би је но упо ред ним 
по сма тра њем ње не упо тре бе у два на ве де на при ме ра, мо гло би ти при хва-
тљи во, та да би смо за кљу чи ли да φύ σ ις на ова два ме ста, озна ча ва ју ћи ду шу 
и те ло, у са мој ства ри са оп шта ва би ће, евен ту ал но лич ност“ (Фе мић-Ка са-
пис, 2010, стр. 25-26).

Да нас мно ги ко ри сте фра зу ко ју је из ре као ла тин ски пе сник са ти ри-
чар, Ју ве нал (I-II век): „У здра вом те лу здрав дух“. Ме ђу тим, не ма ло њих не 
зна ју да пот пу на из ре ка ла тин ског пе сни ка гла си: „Oran dum est um sit mens 
sa na in cor po re sa no“, што зна чи: „По жељ но је да има мо здрав ум у здра во-
ме те лу“. Грч ки ми тро по лит Је ро теј Вла хос ка же: „Ка ко се овај од ло мак да-
нас при ка зу је исе чен, то се за кљу чу је да се здрав дух на ла зи у здра вом те-
лу, а то иде и до то га, да здра во те ло има и здрав дух, што ис кљу чу је мо гућ-
ност да се здрав дух на ла зи у јед ном те лу ко је ни је здра во. Та ко овај од ло-
мак, од се чен од свог сми сла, од во ди на шу ми сао у јед но обо жа ва ње те ла. 
Ме ђу тим, као што смо ви де ли, зна че ње од лом ка је сте: ‘кад би здрав дух био 
у здра вом те лу’, а да се при то ме не ис кљу чу је мо гућ ност да у бо ле сном те-
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лу бу де здрав дух, ни ти да у здра вом те лу бу де бо ле стан дух“ (Вла хос, 2006, 
стр. 101).

И Де мо крит пи ше: „Са вр ше ност ду ше ис пра вља мањ ка вост те ла, а 
те ле сна сна га без ми сли ду ши не до но си ни шта уз ви ше ни је, да кле са вр ше-
ност ду ше на до пу њу је не до ста так те ла, док те ле сна си ла без пра вил ног раз-
ми шља ња ни шта од бо љег не при до да је ду ши.“ (Ιατρού, 1972, σελ. 488-499).

Са гла сно то ме, до бро је да се здра ва ду ша по ве зу је са здра вим те лом, 
али то ни је не по ре ци ва исти на, по што по сто ји мо гућ ност да се здра ва ду ша 
на ла зи у бо ле сном те лу, што по ка зу ју нпр. Па ра о лим пиј ске игре, као што је 
та ко ђе мо гу ће да у здра вом те лу бу де бо ле сна ду ша, што опет по ка зу ју мно-
ги при ме ри са Олим пиј ских ига ра.

Ве жба ње и уве жба ва ње те ла има ју за циљ до бро бит те ла, за то што 
оно, кад је здра во, пот по ма же ду шев но ста ње чо ве ко во, као што и ду шев но 
бла го ста ње и на те лу оста вља тра га. Ја сно је уче ње Ота ца Цр кве да је по-
треб на рав но те жа из ме ђу ве жба ња ду ше и те ла. Они ко ји уве жба ва ју те ло 
има ју по тре бу и за ум ним тре нин гом, као и за ба вље њем ду хов ним ве жба ма, 
тј. из у ча ва њем, слу ша њем, баш као што је и оном ко се ба ви ду хов ним ве-
жба ма по треб но и ве жба ње те ла ка ко би по сти гао рав но те жу. Из те пер спек-
ти ве се по сма тра ју те ле сне ве жбе и спорт ска до стиг ну ћа.

Те о ло шки аспек ти кул ту ре те ла спор ти сте

Ја на рас ка же: „Са свим дру га чи је се чо век схва та у Све том Пи сму. Чак 
и у Ста ром За ве ту ту ма че ње чо ве ка је ко ре ни то дру га чи је не го у је лин ској 
ми сли“. Ја на рас ка же да чо век, у су шти ни, ни је од ре ђен при ро дом по се би 
– сво јом пси хо со мат ском гра ђом и ма те ри јал ним све том ко ји га окру жу је. 
Од ре ђу је се у гра ни ца ма од но са, све оп ште упу ће но сти на дру го га. Чо век је 
оно што је сте (είναι), од но сно што по сто ји (ύπάρχει), са мо у од но су, са мо 
у упу ће но сти на дру го га. Овај од нос и упу ће ност су лич но сни – прет по ста-
вља ју Лич ност Твор ца Бо га, на ко ју је чо век упу ћен као на ег зи стен ци јал ну 
прет по став ку. Чо век је ре зул тат лич но сног ства ра лач ког чи на Бо жи јег, при-
зи ва Бо жи јег у лич но сно за јед ни ча ре ње. Он по сто ји са мо пре ма Бо гу, са мо у 
по тврд ном или од рич ном од но су са Бо гом. У овим основ ним окви ри ма сме-
штен је и про блем људ ског те ла у Ста ром За ве ту. Ов де ‘плот’ (тј. те ло, σάρζ). 
нпр. ни је са мо је дан део чо ве ко вог би ћа, зе мља ни или ма те ри јал ни, на су-
прот не ком дру гом де лу ко ји је ду хо ван и бо жан ски. ‘Плот’ (тј. те ло) пред-
ста вља ста ње раз дво је но сти од Бо га, са мо стал ност и ап со лу ти за ци ју чо ве-
ка, од но сно пред ста вља ста ње смр ти, јер озна ча ва по ри ца ње ег зи стен ци јал-
не прет по став ке чо ве ка, пре ки да ње за јед ни це са Бо гом, а са мим тим и пре-
ки да ње жи во та. Би ти без Бо га, зна чи би ти без жи во та, са дру ге стра не, дах 
Бо жи ји је сте мо гућ ност жи во та – је сте ‘ду ша’ чо ве ко ва. ‘И ду ну му у нос дух 
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жи вот ни; и по ста чо век ду ша жи ва’ (Пост. 2,7)... Пре ма то ме ‘плот’ озна-
ча ва чо ве ков став и из бор, а не при род ну да тост ма те ри јал не ипо ста си“ (Ја-
на рас, 2005, стр. 19-20).

Лар ше у де лу „Те о ло ги ја те ла“ об ја шња ва из свог угла те ло у Све тим 
Тај на ма: „Кроз Све те Тај не чо век по ста је члан Цр кве, бо го чо ве чан ског Те-
ла Хри сто вог, и при ма бла го дат ко ју је Хри стос сте као за чо ве чан ство. Дру-
гим ре чи ма, у Све тим Тај на ма ми смо до ве де ни у он то ло шки од нос са са-
мим Хри стом, кон крет но смо сје ди ње ни са Њи ме, и то енер ги јом Све тог Ду-
ха, Ко ји је ту при зван од стра не Цр кве и ствар но при су тан. Та бла го дат се 
це лој лич но сти пре но си по сред ством ви дљи вих и ма те ри јал них зна ко ва ко-
ји са чи ња ва ју об ре де, ви дљи ву стра ну Св. Тај ни, и ко ји се пр во при ме њу ју 
на Ње го во Те ло=Цр кву и на те ла вер них као чла но ва Хри сто вог Те ла. Те ло 
та ко има на ро чи то зна чај но ме сто у при ма њу Све тих Тај ни. Ту опет ви ди-
мо да оно пред ста вља и из ра жа ва це лу лич ност, и то је на ро чи то упа дљи во 
у ста рим хри шћан ским чи но ви ма-об ре ди ма (=тај на ма), ко је је Пра во слав на 
Цр ква вер но очу ва ла, где је све при су тан сим во ли зам, и где се сви раз ли чи-
ти ор га ни и ра зно ли ке функ ци је те ла на ла зе до ве де не у од нос са ор га ни ма 
и функ ци ја ма ду ше, и са ак тив но сти ма и ста њи ма ду хов ног жи во та“ (Лар-
ше, 2005, стр. 64).

За спор ти сту је вр ло би тан аспект те ла у прак ти ко ва њу вр ли на. Прак-
ти ко ва ње бо жан ских за по ве сти тре ба да до ве де чо ве ка-спор ти сту до то га да 
упра жња ва вр ли не, чи ји је са вр ше ни оства ре ни обра зац по ка зао Хри стос у 
Сво јој Лич но сти: ре чи ма, по на ша њем, де ли ма... Те вр ли не укљу чу ју све чо-
ве ко ве спо соб но сти у је дан смер, по до бан њи хо вој при ро ди и здра вом, нор-
мал ном ци љу, и у том сми слу се чо век-спор ти ста раз ви ја и уз ра ста у њи ма.

Упра жња ва ње вр ли на прет по ста вља исто вре ме но под виг, на пор или 
рад – аске за да би се бо ри ли про тив стра сти, ко је су за у зе ле сво је ме сто на-
кон гре ха. „Аскет ска прак са, ко ја се са сто ји у по сту, бде њи ма, на пор ном ра-
ду, мо ли тви има за циљ да се по стиг не бо ље го спо да ре ње те лом“ (Лар ше, 
2005, стр. 69). Код да на шњег спор ти сте то је скуп тре на жно-так ми чар ских 
ак тив но сти ко је ко ри сти да би оства рио циљ у ви ду успе ха/спорт ског ре зул-
та та. 

По ста вља се пи та ње: ка ко се спор ти ста оства ру је на ду хов ном по љу? 
Ка ко се ду хов ни под виг ни ка да не по сти же до кра ја, то зна чи да спор ти ста 
као вер ник не тре ба, ни ти мо же, да оста не на ма лим ду хов ним ре зул та ти ма 
и да се за до во ља ва нај ни жим ста ди ју ми ма свог ду хов ног жи во та. Су шти на 
ве жба ња/тре ни ра ња те ла се огле да у оства ри ва њу успе ха/ре зул та та, ко ји је 
из ме ђу оста лог, по ве зан и са раз ли чи тим ни во ом пре ди спо зи ци ја (спо соб-
но сти ма) оно га ко ји ве жба/тре ни ра. Али, у ду хов ном ве жба њу сви мо гу да 
стиг ну до ци ља за ко ји је чо век ство рен, бу ду ћи да за то ни су по треб не по-
себ не спо соб но сти и та ле нат, не го је до вољ но да то чо век же ли.
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Ми тро по лит Је ро теј Вла хос ка же: „По зна то је да је ве жба ње те ла ве-
о ма те сно по ве за но са ду шев ним и пси хо ло шким ста њем спор ти сте. Ка да 
спор ти ста ни је у до бром пси хо ло шком ста њу, то ути че и на крај њи ре зул тат 
на так ми че њу. Из тог раз ло га је нео п ход но да ко ри сти и тзв. ‘ум но тре ни ра-
ње’. Опу шта ње те ла је не рас ки ди во по ве за но са ду шев ним опу шта њем. Цр-
ква са сво јим ти хо ва тељ ним пре да њем ум не мо ли тве успе шно мо же да до-
при не се том тзв. ‘ум ном тре нин гу’. Из ме ђу оста лог, по зна то је да је ти хо ва-
ње јед на це ло куп на на у ка уз по моћ ко је чо век мо же да кон тро ли ше свет по-
ми сли. Ти хо ва ње је ‘на у ка по ми сли’ – ме тод ду шев ног ми ра и пси хо те ра пе-
ут ског трет ма на ко ји је спор ти сти нео п хо дан“ (Вла хос, 2006, стр. 94-95). Он 
да је ши ре ту ма че ње о овој те ми у књи зи „Пра во слав на пси хо те ра пи ја – На-
у ка Све тих Ота ца“. У увод ном де лу књи ге ка же: „Упо ре до са све шћу о тој 
те мељ ној по тре би, сва ког да на за па жам да хри шћан ство, а по себ но Пра во-
сла вље ко је чу ва су шти ну хри шћан ства у ве ли кој ме ри ко ри сти пси хо те ра-
пи ју, или да је, дру га чи је ре че но, Пра во сла вље углав ном те ра пиј ска, ис це-
ли тељ ска на у ка. Сва ко сред ство ко је оно ко ри сти, као и ње гов су штин ски 
циљ, под ра зу ме ва чо ве ко во ис це ље ње и ње го во при во ђе ње Бо гу. Да би смо 
сту пи ли у за јед ни цу са Бо гом и до сти гли бла же но ста ње обо же ња, ми нај пре 
мо ра мо би ти ис це ље ни. За то је, по ред свих дру гих ту ма че ња, Пра во сла вље 
пре вас ход но ‘те ра пиј ска’, ис це ли тељ ска на у ка и по сту пак. Оно се ја сно раз-
ли ку је од дру гих ис це ли тељ ских ме то да, јер је те ан тро по цен трич но (бо го-
чо ве ко цен трич но), а не ан тро по цен трич но. Осим то га, оно сво је де ло не из-
вр ша ва уз по моћ људ ских ме то да, не го уз по моћ и деј ство (ένέργεια) бо жан-
ске бла го де ти или, у су шти ни, кроз са рад њу (συνέργεια) људ ске и бо жан ске 
во ље“ (Вла хос, 2010, стр. 13).

У по гла вљу „Про тив идо ла“, ка да го во ри о ду ши, Све ти Ата на си је Ве-
ли ки ка же: „Та ко и ду ша, кад скре не са пу та ко ји во ди ка Бо гу и кад удо ве 
свог те ла под стак не на сра мот на де ла, или, бо ље ре ћи, кад за јед но са њи ма 
и сâму се бе под стак не на оно што је сра мот но, та да па да у грех и у њој се за-
чи ње зло, па ни је у ста њу да ви ди да је за лу та ла са пра вог пу та и да се на ла-
зи из ван сво га истин ско га ци ља. Тај циљ је имао бла же ни Па вле, онај хри-
сто но сни чо век, кад је го во рио: ‘Тр чим пре ма ци љу ра ди на гра де не бе ско га 
при зва ња Бо жи је га у Хри сту Ису су.’ Пре ма то ме, хри шћа нин ко ме је циљ 
до бро, ни ка да не ће по чи ни ти зло“ (Ата на си је Ве ли ки, све ти, 2003, стр. 31-
32). По у ка би би ла – да на шњи спор ти ста ко ји „тр чи“ ка успе ху не би тре бао 
да скре не са пу та вр ли на ко је про по ве да Пра во слав но хри шћан ство.

Ка да го во ри о по зна њу Бо га кроз по зна ње ду ше, исти аутор ка же: „Да 
је ду ша ство ре на бе смрт на, то тре ба да уви ди мо из цр кве ног уче ња ка ко би-
смо ти ме пот кре пи ли опо вр га ва ње по што ва ње идо ла. Јер, по зна ва њу ду ше 
при бли жи ће мо се кроз по зна ње те ла и кроз са гле да ва ње раз ли ке из ме ђу те-
ла и ду ше. На и ме, по што је на ша бе се да по ка за ла да је ду ша дру га чи ја од те-
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ла, а да је те ло по сво јој при ро ди смрт но, сход но то ме ду ша мо ра би ти бе-
смрт на, јер ни је на лик на те ло. И опет, ако ду ша, као што смо по ка за ли, по-
кре ће те ло, а њу сâму не по кре ће не ко дру ги, мо же се за кљу чи ти да ду ша 
сâму се бе по кре ће; па и на кон по ла га ња те ла у зе мљу, она и да ље по кре ће 
сâму се бе. Јер, ни је ду ша та ко ја уми ре, не го уми ре те ло за то што се она од 
ње га одва ја.

А кад би ду шу по кре та ло те ло, та да би би ло са свим при род но да и она 
уми ре кад се њен по кре тач од ње одво ји; но, по што ду ша по кре ће те ло, при-
род но је да она сâму се бе по кре ће. А по што сâму се бе по кре ће, при род но је 
да жи ви и по сле смр ти те ла. Јер, кре та ње ду ше ни је ни шта дру го до њен жи-
вот; она ко без сум ње, као што и за те ло ве ли мо да жи ви све док је у по кре ту, 
а ве ли мо да уми ре он да ка да пре ста не да се кре ће. То се ја сно мо же ви де ти 
и по ње ном де ло ва њу док је уну тар те ла. Јер, и кад пре би ва у те лу и кад је 
по ве за на са њим, она ни је по ти сну та, ни ти је у сра зме ри са ма лен ко шћу те-
ла, не го че сто би ва да та ко ле жи на по сте љи и не кре ће се, не го спа ва као да 
је умр ло, а ду ша је по сво јој си ли ипак буд на и пре ва зи ла зи при ро ду те ла; па 
иако у те лу пре би ва, она, као да га је на пу сти ла, за ми шља и со зер ца ва оно 
што је над зе маљ ско, па че сто би ва да су сре ће све ти те ље и ан ђе ле ко ји су из-
ван ово зе маљ ских те ла, те им при сту па због чи сто те сво га ума. А кад се раз-
дво ји од те ла, он да ка да то за же ли Бог, ко ји ју је са те лом и сје ди нио, зар не-
ће та да има ти ја сни је по зна ње бе смрт но сти? Јер, ако је жи ве ла жи во том из-
ван те ла и док је би ла сје ди ње на са њим, тим пре ће жи ве ти и по сле смр ти 
те ла и њен жи вот не ће пре ста ти, јер та квом ју је са здао Бог кроз Сво га Ло го-
са, го спо да на ше га Ису са Хри ста. Због то га се, да кле, она сма тра бе смрт ном 
и веч ном, јер и је сте бе смрт на.“ (Ата на си је Ве ли ки, све ти, 2003, стр. 95-96).

У по гле ду он то ло шких аспе ка та у спор ту Сте фа но вић на гла ша ва став 
да ду ша об ли ку је те ло, а не ве жба што пред ста вља ре зул тат ду хов ног про-
це са са зна ња (Сте фа но вић, 2011, стр. 100).

Фи ло соф ски аспек ти би ћа спор ти сте

У окви ри ма фи ло соф ске ан тро по ло ги је нај пре се ја вља пи та ње ду ше 
и те ла. Пр ва сха та ња о од но су ду ше и те ла за сту па ли су нај ста ри ји вер-
ски по кре ти у Ки ни и Ин ди ји, а ка сни је у ан тич кој Грч кој (Та лес, Хе ра-
клит, Анак си ман дер, Анак си мен, Ксе но фан, Пар ме нид, Зе нон, Ле у кип, Де-
мо крит, Епи кур и др. Са по ја вом Ари сто те ло гог уче ња, по пр ви пут се по-
ста вља пи та ње „ме та фи зи ке те ла“. 

Ан тич ки Гр ци су те ле сно обра зо ва ње сма тра ли де лом вас пи та ња, не 
за то што су се би го во ри ли: не сме мо да за бо ра ви мо те ло, већ за то што им 
ни ка да ни је мо гло па сти на ум да обра зу ју би ло шта дру го, осим це ло ви-
тог чо ве ка. Све по ја ве хе лен ског жи во та су се раз ви ја ле у сфе ри аго ни сти-
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ке (αγόν, агон – осо би на хе лен ске при ро де, на гон за над ме та њем, огле да њем 
ра ди по бе де, и то не за ма те ри јал ни до би так, не го са мо за углед и част, за пр-
вен ство и од ли ку, за по хва лу и сла ву; су шти на агон ског ис по ља ва ња са сто-
ји се у то ме што је оно фер-плеј, тј. при зна је ква ли тет и про тив ни ку), а она 
у је дин ству те ла и ду ха. 

„Аго ни сти ка и гим на сти ка (реч гим на сти ка је у ан тич кој Грч кој озна-
ча ва ла це ло куп ни про цес те ле сног ве жба ња, од но сно ве шти ну ве жба ња) су 
ство ри ле иде ал ка ло ка га ти је, (καλοκάγαθία), тј. хар мо ни ју ле по из гра ђе ног 
те ла и ду хов ног бо гат ства, па је оства ри ва њем тог иде а ла био ство рен те ле-
сно јак и кре пак на род здра вог ду ха“ (Илић, 1994, стр. 68). У на шем лек си-
ко ну стра них ре чи и из ра за пи ше: „Ка ло ка га ти ја, удру же ност оног што је ле-
по са оним што је до бро – етич ки иде ал ста рих Гр ка“ (Ву ја кли ја, 1992, стр. 
378), док у грч ком лек си ко ну: „Ка ло ка га ти ја, мен та ли тет осо бе ко ја има хар-
мо ни ју ле пог и до брог, као ре зул тат је дин ства те ле сног и ду хов ног у чо ве-
ко вом са вр шен ству“ (Γιαννάκης, 2000, σελ. 79). Мо же се са гле да ти и сле де ће 
ста но ви ште у ве зи ту ма че ња пој ма ка ло ка га ти ја: „Ка ко је реч ка ло ка га ти ја 
из ве де на из ре чи: ка лос (καλόσ), што зна чи, леп, ке (καί) и агат хос (αγαθός) 
до бар, до бро се вла да ти, до бро та, пле ме ни тост, то се ка ло ка га ти ја мо же од-
но си ти на ле по гра ђе ну и ду хов но сна жну осо бу, ко ја пред ста вља узор те ле-
сне ле по те, мо рал ног и ду хов ног вас пи та ња“ (Сте фа но вић, 2011, стр. 103).

Ја на рас сма тра да по ве за ност ду ше са те лом пред ста вља од нос ко ји се 
ти че чо ве ко ве су шти не. Он ка же: „Основ на ка рак те ри сти ка је лин ске ми сли о 
те лу, ду ши и њи хо вом уза јам ном од но су је сте по ку шај да се чо век схва ти као 
са мо стал на це ли на и као део, или че сти ца, ко смич ке све у куп но сти. По ла зи-
ште за ту ма че ње чо ве ка мо же би ти при род ни или нат при род ни ка рак тер ње-
го вог би ћа, ан ти те за из ме ђу ду ше и те ла или, опет, њи хо ва син те за и је дин-
ство. Увек се, ме ђу тим, ра ди о ствар но сти по се би, о не ком за тво ре ном про-
сто ру ко ји сам се бе ис тра жу је по мо ћу ми сли – не по сто је еле мен ти од но са, 
све ко ли ке упу ће но сти чо ве ко вог би ћа (пре ма не че му дру гом, не ком дру гом), 
ко ја ра све тља ва ју сâму ствар ност би ћа, тј. по сто ја ња“ (Ја на рас, 2005, стр. 19).

Те ло спор ти сте мо же да се раз ма тра и са фи ло соф ског аспек та. У де лу 
„Фи ло со фи ја, на у ка, те о ри ја и прак са спор та“ Сте фа но вић ка же: „У ви до-
кру гу фи ло со фи је спор та – у чи јем су цен тру ве жба, ле по та по кре та, сна га... 
те ло спор ти сте, тј. људ ско те ло, не са мо да по ста је по зи тив но при хва та ње 
јед не фа зе ње го вог раз во ја, већ то по ста је и на чин (пре)оп те ре ћи ва ња. Фи-
ло со фи ја спор та по ка зу је да људ ско те ло ни је са мо обје кат, ствар ис ку сног 
естет ског по сма тра ња, већ те мељ људ ског по сто ја ња. Чо век по сто ји као те-
ле сно би ће. За то те ле о ло ги ја спор та (грч. τέλος, те лос – свр ха, циљ, λόγ ος 
ло гос – на у ка, уче ње; фил. уче ње о це лис ход но сти или свр сис ход но сти) не 
не ги ра на чин оте ло тво ре ња чо ве ка, ни ти пред ста вља про сту бор бу у раз во-
ју/тро ше њу људ ског те ла. У овој ар ти ку ла ци ји век људ ског те ла/спор ти сте, 
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ње гов (спорт ски) жи вот, ује ди њен у об ли ку ду ха и те ла на ла зи се у цен тру 
раз ма тра ња те о ло ги је и фи ло со фи је људ ског те ла. Из тог раз ло га не мо же 
се за о би ћи чи ње ни ца да оно што же ли мо да зна мо о ду ши, тре ба, са вре ме-
на на вре ме, да упи та мо и те ло – да би смо би ли у хар мо ни ји ко ја во ди наш 
раз вој... Људ ско те ло у ак ци ји спорт ског до га ђа ја ма ни фе сту је се кроз апо-
те о зу сна ге ду ха и те ла и Ро де нов ‘Ми сли лац’ пред ста вља екла тан тан при-
мер ме та фо ре иде ал ног спор ти сте – сна жни ми сли лац. То се мо же ис ка за ти 
кроз те зу: иде ал спор та је спор ти ста – Ро де нов сна жни ‘Ми сли лац’ на стар-
ту и ци љу“ (Сте фа но вић, 2011, стр. 88).

А шта пред ста вља људ ско те ло у про сто ру у ко ме се кре ће мак си мал-
но бр зо? Од го вор би се мо гао на ћи у књи зи „Умо ва ња о атле ти ци“, где аутор 
ка же: „Људ ско те ло у мка си мал ној бр зи ни кре та ња је са вр шен ство при ро-
де у при ро ди“ (Сте фа но вић, 1992, стр. 31).

Да би се бо ље раз у мео фи ло соф ски при ступ зна че ња те ла спор ти сте, 
мо гу да се по ста ве сле де ћа  пи та ња: „Шта зна че из ра зи у об ли ку син таг ме: 
‘мо је те ло’, ‘имам те ло’, ‘сна жно те ло’, ‘атлет ско те ло’, ‘ле по гра ђе но те ло’ 
и слич но? Мно го број ни из ра зи у ве зи са те лом зна че да по сто ји ви ше аспе-
ка та са ко јих се мо же по сма тра ти фе но мен људ ског те ла. Да ли смо ми ‘го-
спо да ри’, или ‘ро бо ви’ те ла? ‘Имам те ло’ не зна чи да по се ду јем, тро шим, 
ко ри стим јед но те ло, као оста ле ства ри ко је по се ду јем, да ме оно ка рак те ри-
ше, или да удо во љим јед ном те лу ко је на рав но ни сам би рао, или да сам уну-
тар јед ног да тог те ла као по сто је ћа ствар. ‘Имам те ло’ зна чи да схва там мо-
је те ло ‘из ну тра’ и ‘спо ља’, као не што што по сто ји са мном у вре ме ну, услов 
мог по сто ја ња у све ту, да схва там се бе, сво је мо гућ но сти, по тре бе, на чин 
мог би ти са ња, мог ве ка и мог жи во та у све ту, ко ји се стал но гра ди. Та ко уче-
ству јем у на чи ну мог људ ског по сто ја ња. Зна чи, упо знат сам са би ти мог по-
сто ја ња и ње го вог сми сла“ (Сте фа но вић, 2011, стр. 88-89).

Ова свест је та ко ђе ве за на с естет ским ис ку ством, ак ци јом, ак тив но-
шћу, енер гич но шћу и ра дом људ ског те ла. Сва ка ак ци ја, или ак тив ност људ-
ског те ла, је ве за на са укуп ним људ ским по сто ја њем, ни је изо ло ва на, ни ти 
не ва жна, она је упле те на у ду бо ки сми сао људ ског по сто ја ња. Та ко те ле сна 
ак тив ност у окви ри ма зна ча ја по сто ја ња, ра да, так ми че ња, сна ге, љу ба ви, 
игре, спорт ског до га ђа ја, су фе но ме ни по сто ја ња уну тар отво ре ног хо ри зон-
та би ти са ња чо ве ка. Отво ре ни хо ри зонт би ти са ња зна чи, да иако се чо век 
сре ће са соп стве ним те лом, као не чим што је по сто је ће и да то, ипак мо же да 
има из бор шта ће са њим да ра ди, има сло бо ду и од го вор ност јед ног по сто-
је ћег пла на, јед не адап та ци је – те ме ко ја се зо ве те ле сно би ти са ње чо ве ка. 
Овај из бор се не на ла зи под сен ком јед не про сте рад не тран сфор ма ци је, ни-
ти у сен ци ира ци о нал ног, не го се де ша ва у гра ни ца ма ује ди ње ња ду ха и те-
ла. Та ко има мо уте ме љи ва ње спорт ског фе но ме на уну тар те о ло шких те о ри-
ја и те о ри је ан тро по ло шких пре ди спо зи ци ја људ ског би ти са ња.
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„Из раз ‘атлет ско те ло’ не по ка зу је са мо мор фо ло шки ре зул тат спорт-
ског тру да, већ по ка зу је мир и по крет, све жи ну и за мор, здра вље и бо лест, мла-
дост и ста рост, те ле сне гра ни це и те ле сне мо гућ но сти, спо соб ност и не до ста-
так спо соб но сти, и на рав но све ово уну тар хо ри зон та те ме (дру штво, по ли-
ти ка, еко но ми ја, ет но ло ги ја, кул ту ра, те о ло ги ја...), где се фе но мен ‘атлет ско 
те ло’ раз ви ја и про на ла зи. То зна чи, да стал но и из но ва при ка зи ва ни спорт-
ски фе но мен ‘атлет ско те ло’ чи ни, по ред оства ре ња ста бил но сти спорт ских 
ре зул та та/успе ха, је дан по тен ци јал, сло бод ни, кре а тив ни, про гре сив ни, кон-
струк тив ни про цес, је дан при мер сло бо де људ ског би ти са ња у спор ту. 

‘Ле по гра ђе но те ло’ не им пли ци ра са мо на мор фо ло шку, већ и на хар-
мо ниј ску и си ме трич ну гра ђу те ла.“ (Сте фа но вић, 2011, стр. 88). Та ко је чу-
ве ни скулп тор из ан тич ке Грч ке По ли клет, био чо век ко ји је дао ве ли ки до-
при нос схва та њу пој ма ‘си ме три чан раз вој те ла’. По зна те су ње го ве ре чи: 
„Ле по та те ла са сто ји се у си ме три ји ње го вих де ло ва“.1

Ле о нар до да Вин чи (1452-1519) је ура дио ком плет ну сту ди ју фи гу ре 
чо ве ка и по ка зао ка ко су ње ни раз ли чи ти де ло ви у про пор ци ји злат ног пре-
се ка. „То ком ка сних осам де се тих го ди на XV ве ка он се пр ви пут упу стио у 
ис тра жи ва ње људ ског те ла – ана то ми је и фи зи о ло ги је. Та ко је апри ла 1489. 
за по чео рад на књи зи ‘О људ ској фи гу ри’. За по тре бе ове књи ге, ко ја ни ка да 
ни је за вр ше на, Ле о нар до је пом но ра дио сту ди је те ла дво ји це мла ди ћа. По-
сле ви ше ме се ци про у ча ва ња њи хо вих те ла, до ла зи до си сте ма тич ног пре-
гле да људ ских про пор ци ја. До би је не ре зул та те ан тро по ме триј ских сту ди ја 
упо ре дио је са је ди ном са чу ва ном ан тич ком те о ри јом про пор ци ја ‘Ви тру ви-
је вог чо ве ка’.“ (Cel ner, 2002, p. 37).

У спор ту, те ле сном ве жбом, игром, људ ско те ло не пред ста вља са мо 
сред ство и ис тру мент спорт ског до га ђа ја, не го чи ни прин цип, раз лог и за-
кон из ко га се ства ра и про из и ла зи ар хи тек ту ра спорт ског фе но ме на. Оно се 
по ка зу је и ми по ста је мо све сни ње го вог сми сла, као фе но ме на би ти са ња у 
спор ту, где ње гов ка рак тер пред ста вља ан тро по ло шку ре ал ност. 

Људ ско те ло се не на ла зи на кра ју, већ на по чет ку спорт ског до га ђа ја, 
као из вор и раз лог сми сла по сто ја ња овог фе но ме на. При де фи ни ци ји људ-
ског те ла, ни ка ко не тре ба да ми сли мо да се оно од но си на јед ну „го ми лу 

1 Поликлет (Πολύκλειτος – 5. век пре Хр.) је био конкурент Фидији. „...И управо се 
хвали Поликлетов кип који се назива 'Канон', који је добио такво име по томе што има тачну 
симетрију свих делова међусобно... Јасно је то показао (Хрисип) у говору у којем каже да се 
здравље тела састоји у симетрији међу топлим и хладним, сувим и влажним елементима, јер 
су то очито елементи тела, док се лепота, како он мисли, састоји не у симетрији елемената, 
него у симетрији делова тела, очито прста према прсту, и свих прстију према пети, па њих 
према подлактици и подлактици према целој руци, и свих делова према свим деловима, како 
је написано у Поликлетову 'Канону'. Пошто нас је у оном спису поучио о свим симетријама 
тела, Поликлет је делом потврдио реч начинивши кип по правилима постављеним у спису 
и назвавши и сам тај кип и спис као 'Канон'. Уосталом, лепота тела састоји се у симетрији 
делова тела, по мишљењу свих лекара и философа“ (Diels, 1983, стр. 341-342).
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ме са“, већ да ми сли мо на са мо те ло, од ре ђе но те ло јед ног спор ти сте, ко је је 
на ста ло као по сле ди ца тре ни ра ња, као по тре бе и сло бо де јед ног ко смич ког 
и бо гом да ног би ћа. Спор ти ста не са мо да има те ло, већ ње гов раз вој пред-
ста вља  би тан фак тор раз во ја спор та, а у крај њем, и стал не об но ве све та.

За фи ло со фи ју спор та, те о ри ја те ла ан тич ке грч ке фи ло со фи је, ор то-
док сна те о ло ги ја те ла, да на шња фи ло со фи ја и на у ка чи не сту бо ве, не за ми-
сли во бо гат ство на у ке, обра зо ва ња и тра ди ци је. Ова фи ло со фи ја ипак мо ра 
да бу де и у ди рект ној ве зи са да на шњим ис тра жи ва њи ма, ме ђу на уч ним раз-
го во ри ма, и то по себ но у про сто ру те о ло ги је и на у ке спор та. У том ви до кру-
гу је по тре бан су срет фи ло со фи је и ши рег спек тра на у ка. 

Ка ко мо же да се опи ше по ла зна тач ка у трет ма ну те ла спор ти сте као 
пред ме та и ме ди ју ма тре не ро вог ства ра лач ког (умет нич ког) ра да? У све-
ту спор та по сто је љу ди ко ји су увек би ли за ин те ре со ва ни за људ ско те ло с 
аспек та на чи на на ко ји се у ра зним из во ђач ким по кре ти ма оно ко ри сти као 
из ра жај но сред ство. По је дин це су при вла чи ле те ле сне ак ци је, дру ге – си-
ту ца ци је опа сно сти, не ке је ви ше оку пи рао про блем ар хи тек ту ре те ла и на-
чи ни да се она из ме ни. На и ме, уко ли ко про ме ни те ар хи тек ту ру те ла, ме ња-
те и по и ма ње све та ко је је њо ме по сре до ва но. Зна мо да се зми је ори јен ти-
шу пре по зна ју ћи ин фра цр ве на зра че ња ко је скла па ју у сво је вр сне то плот не 
ма пе, сле пи миш се ру ко во ди од би ја њем звуч них та ла са, да се чо век кре ће 
на осно ву ин фор ма ци ја до би је них од ре цеп то ра итд. Ка да уви ди мо да дру ге 
вр сте жи вих би ћа ви де свет дру га чи је, та да уви ђа мо и да људ ски ор га ни зам 
има вр ло огра ни че не опа жај не мо ћи. А на чин на ко ји ви ди мо свет ди рект но 
ути че на на чин на ко ји про ми шља мо сво је ме сто у ње му.

У за кључ ку 

Спорт и ре ли ги ја су два зна чај на дру штве на фак то ра, ко ји фор ми ра ју 
со ци јал но окру же ње у жи во ту мно гих љу ди. Они су по ве за ни у ствар но сти 
оно ли ко ко ли ко су у чо ве ко вом жи во ту по ве за ни, сва ко ве ро ва ње и сва ко де-
ла ње. Цр ква при хва та све спорт ске ак тив но сти – тре нинг (ве жба ње) и так-
ми че ње. Те ле сно ве жба ње са мо по се би не тре ба да бу де циљ, већ да је усме-
ре но и ка ду шев ном до во ђе њу чо ве ка у рав но те жу. Сва ки под виг на спорт-
ском бо ри ли шту пред ста вља ду хов но и те ле сно ве жба ње ко је би тре ба ло да 
се из во ди по пра ви ли ма, уз од го ва ра ју ће тре не ре, са ве о ма ве ли ким стр пље-
њем и тр пље њем, јер чо век на тај на чин са зре ва пси хо ло шки, дру штве но и 
ду хов но. Уве жба ва ње те ла и ду ше би тре ба ло да је усме ре но ка ду хов ном 
са зре ва њу чо ве ка, што има за по сле ди цу да се оства ру је и ви ши ни во кул ту-
ре раз во ја те ла спор ти сте.

У спорт ском жи во ту би ће спор ти сте, сје ди ње но од те ла и ду ха, на ла-
зи се у цен тру раз ма тра ња те о ри је људ ског те ла. Хар мо ни ја те ла и ду ха во-
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ди рав но те жи спорт ског жи во та, што пред ста вља услов за раз вој спор ти сте. 
По сма тра ни фе но мен кул ту ре те ла спор ти сте са гле да ван је са те о ло шког и 
фи ло соф ског аспе ка та, ко ји су, из ме ђу оста лих,  по себ но зна чај ни за те о-
ри ју и прак су спор та. Бит но је да се са овим упо зна ју, ка ко тре не ри и дру-
ги струч ња ци у спор ту (као вас пит но-обра зов ни чи ни о ци), та ко и спор ти-
сти, као не по сред ни уче сни ци спорт ских до га ђа ја. Оп ти ми за ци ја те ле сног 
и ду хов ног ста ња спор ти сте во ди ка ци љу по сти за ња мак си мал но мо гу ћих 
оства ре ња на тре нин зи ма, так ми че њи ма и у сва ко днев ном жи во ту. Али, не 
тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу да се на овај на чин, не ути че са мо на раз-
вој спорт ске кул ту ре, већ и на раз вој спор та, а са мим тим и на раз вој кул ту-
ре дру штва у це ли ни. 
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THE SIG NI FI CAN CE OF THE O LO GI CAL 
ASPECTS OF THE AT HLE TE’S BODY CUL TU RE

Ab stract

In the pre sent day, the re is a need for spi ri tual va lu es to ex pand in to the area of 
sports. Sports as a so cial oc cur ren ce are a mul ti di men si o nal and com plex phe no me non. 
This pa per at tempts to re flect on the ele men tary truths of the o lo gi cal te ac hings on man’s 
body and to apply them in at hle tic prac ti ce. The pa per al so gi ves a bri ef re vi ew and 
analysis of at hle te’s body cul tu re, the at hle te’s be ing and the o lo gi cal aspects of the at hle-
te’s body cul tu re. The re la ti on ship bet we en spi rit and body in the works of the o lo gi ans 
and phi lo sop hers from an ci ent ti mes up to now is al so di scus sed. The ba lan ce of at hle tic 
li fe is ac hi e ved thro ugh har mony of our bo di es and spi rits which le ads to im pro ved per-
for man ce du ring tra i ning ses si ons and com pe ti ti ons. This be ne fits the de ve lop ment of at-
hle tic cul tu re, thus bet te ring the cul tu re of our so ci ety as a who le.
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ПАРАВАЛАНИ – ХРИШЋАНСКИ 
БОЛНИЧАРИ И БУНТОВНИЦИ

Резиме:

Паравалани се јављају у периоду када се хришћанство ширило, а касније 
и утврђивало у Римској империји. Они су представљали групу  која се у почет-
ку декларисала као болничарска, бринући се за болесне и мртве, а сматрали су 
се и монашким редом на Истоку. У почетку њиховог рада су се старали за бо-
лесне, без обзира о којој се болести радило, због чега су задобили поверење и углед 
међу  хришћанским народом, а посебно црквених великодостојника. После Милан-
ског едикта, како је хришћанство јачало, тако су и паравалани јачали. Њихова де-
латност ће се и даље базирати на бризи о болеснима, али ће се она проширити и 
на политику. Они су посебно деловали у Александрији, где су важили за личну стра-
жу александријских патријарарха. Водили су немилосрдну кампању против незна-
божаца, где је жртва њихове немилости била  философкиња и математичарка 
Хипатија. Прогонили су и Јевреје, а учествовали су и у догматским споровима. Вре-
меном су постали проблем за царство, па су поједини цареви ограничили њихова де-
ловања, а онда их и забранили.

Кључне речи: паравалани, Црква, пагани, Јевреји, Римска империја, Кирило 
Александријски.

Историја цркве у првим вековима после Христа обухвата многе не
познанице које су слабо изучаване или има мало података о њима. По
сле Миланског едикта 313. године, Црква се у Римској империји учврсти
ла и организоавла. Тада су почеле  да је потресају разне унутрашње не
сугласице, као што су  јереси. Односи хришћана и незнабожаца су  били 
у затегнутом односу. Хришћански народ још увек није могао да заборави 
прогоне од незнабожаца, као што ни незнабожци нису могли да прихва
те да им царство постаје хришћанско, због чега су често избијали сукоби. 
Они ће се касније проширити и на Јевреје, где су их хришћани  оптужи
вали за убиство Сина Божијег и прогоне који су им они приређивали, док 
су  Јевреји  Исуса називали варалицом, а Богородицу блудницом. Тај пе
риод је за Цркву био доста турбулентан, јер су хришћани заузимали ви
соке положаје, што је незнабожцима сметало. Током тог периода, јављају 
се паравалани.
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1. Назив паравалани

Порекло назива је загонетно, као и њихово правилно изговарање. Нема 
општег мишљења о њиховом јединственом називу, па се у многим студијама 
могу пронаћи различити називи: паравалани, парабалани, параболани и тако 
даље. Болотов (Болотов, 2010:134) наводи да порекло њиховог назива долази 
из древних споменика на грчком језику παραβαλανείς, parabalani, parabalanin 
= οι παρα ωαλανειν, што у преводу значи они који су крај купатила , поред ку-
патила, недалеко од купатила, што се даје  закључити да су имали неке ве
зе са јавним купатилима. Сличног мишљења је и Боверсок (Bowersock, 2010: 
51) који говори да су се налазили у јавним купатилима, како би водили бригу 
о болеснима. Он даље наводи да је тешко замислити да су житељи Алексан
дрије допуштали болеснима да се налазе у њиховој близини, а још мање да 
се купају у истој води. Зато он закључује  да су они били болничари, који су 
се бринули о болеснима, јер реч која се тада употребљавала међу хришћани
ма, parabolos, означавала је људе који су ризиковали своје животе ради Хри
ста.1  Онај ко је долазио у додир са болеснима, сматрао се да ризикује свој 
живот. Сличног мишљења је и Болотов (Болотов, 2010:134).

Стедман (Stedman, 2010:5) пише да порекло назива потиче од грчке 
речи παραβουλεύομαι, што би у преводу значило бацити се пред неким или 
бацити се на нешто. Он ту реч преводи као онај који ризикује, онај који је у 
опасноти, онај који се коцка. Бергмеиер (Bergmeier, 1989: 10) их назива коц-
карима. Обојица аутора (Bergmeier, 1989: 10; Stedman, 2010:5) их описују 
као људе који су се бринули о болеснима, а онај ко је водио бригу о болен
сом човеку у то време, сматрао се човеком који ризикује свој живот, јер се 
болест сматрала великом опасношћу због могућег преноса. Тако су се пара
валани сматрали људима који су свој живот жртвовали зарад других.

2. Настанак паравалана
Oснивач паравалана није познат. Претпоставља се да су настали на 

основу лика  Епафродита, кога спомиње апостол Павле: „Сматрао сам пак 
за неопходно да пошаљем к вама Епафродита, брата и сатрудника и сабор-
ца мојега, а кога сте ви послали да ми се нађе за моје потребе. Јер је сил-
но чезнуо за свима вама, и било му је жао што сте чули да се разболео. И 
заиста беше болестан готово на смрт, али га Бог помилова, и не само ње-
га, него и мене, да ми не дође жалост на жалост. Зато га хитно послах да 
се обрадујете када га опет видите, а ја да будем мање жалостан. Прими-
те га, дакле, у Господу са пуном радошћу, и такве поштујте. Јер се за дело 
Христово изложи до смрти, не марећи за свој живот, да надкнади оно у че-
му не стигосте ви да ме услужите“ (Флп. 2, 25 – 30). 

1  У то време је постојала још једна група, филипони, који су се такође бринули за 
сиромашне и болесне. Њихов назив означаво је љубитеље мука. 
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Епафродит је непозната личност, тако да се све своди на претпостав
ке. Претпоставља се да је потицао из паганске породице и да је примио 
хришћанство. Његово преобраћење се вероватно десило када је апостол 
Павле основао цркву у Филипима, а где је Епафродит био међу првима који 
се крстио (Bergmeier, 1989: 3). 

Павле је посланицу Филипљанима написао у заробљеништву. Пошто 
су га Филипљани веома ценили и волели, били су жалосни што је неправед
но  затворен. Желели су да му на неки начин помогну, па су скупили новац. 
Међутим, задатак се није заснивао само на одношењу новца, него и на не
престаном располагању апостолу. Пошто је задатак био веома ризичан за 
живот, нико се није усудио да га  прихвати, сем Епафродита. Он је показао 
своју храброст жртвовањем за друге, а све ради Христа, због чега га Павле 
описује као човека од части, пун љубави према ближњима, не плашећи се да 
свој живот жртвује за друге (Bergmeier, 1989: 3 - 4). 

Иако се о Епафродиту мало зна, на основу сведочанства апостола 
Павла, може се закључити да се радило о правом хришћанину, који је у себи 
гајио љубав Христову, а коју је проповедао својим жртвовањем за људе. На 
основу његовог жртвовања су настали паравалани.

Почетак деловања паравалана не може се са сиугрношћу утврдити. 
Претпоставља се да је њихово деловање проузроковала куга из 251. годи
не у Картагини (Stedman, 2010:5). Римским царством је тада владао Гал, 
који је привремено обуставио гоњење хришћана. Ова опака болест је толи
ко незнабожце деморалисала и узбунила, да нису знали како да се изборе са 
њом. Улице Картагине су биле препуне лешева, који су били напуштени од 
својих породица. Свако ко је тада боловао од куге, немилсордно је избаци
ван из куће, препуштен да сам умре на улици. Тела умрлих људи нису била 
сахрањена, због чега је постојала опасност од заразе (Болотов, 2009: 114 ). 

Незнабожци су тада били у тешком стању. Цар Гал је наредио да се 
принесу жртве богу Аполону за здравље. Пошто су хришћани одбили да та
ко нешто учине, незнабожци су за кугу окривили хришћане и прогонили их. 
Међутим, хришћани нису бежали, него су својим делом показали своју људ
ску личност. Док су се незнабожци позатварали по својим кућама, хришћа
ни су се старали о болеснима, а мртве сахрањивали. Хришћани су се овог 
подвига прихватили  на основу позива епископа Картагине Кипријана: „Мо-
жда  узнемирава вест да ова болест напада једнако као и наше људе са 
осталима, као и  то да хришћани верују да она можда ствара уживање у 
овоме свету и чини живот слободним од додира са болешћу, али не као неко 
ко пролази све непожељне ствари и који је спреман за будућу радост. Драга 
моја љубљена браћо, како је велика та ствар, та опасна и неопходна  куга 
која је застрашујућа и смртоносна, тражећи праведност од  сваког,  испи-
тујући људске умове, желећи да видимо да ли здрави теже болеснима и  да 
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ли воле њихов род;  да ли господари наносе штету својим слугама; да ли се 
лекари оглушавају од молби њихових пацијената; да ли се  сузбијају насиља; 
да ли грамзив може угасити своју незаситу страст његове љуте шкрто-
сти, чак и када се боји смрти; да ли охоли сагињу свој врат; да ли зли мо-
гу да  омекшају своју дрскост; да ли богати, када њихови мили пропадају, ни 
тада ништа не дају, а дају када остану без наследника. Иако је ова смрт  
додељена, она је даровала корист нама хришћанима и Божијим слугама да 
радо прижељкујемо мучеништво, као и да учимо да се не плашимо смрти. 
То су подвизи за нас, а не смрт: јер нам дају ум и славу духовности; јер они 
који презиру смрт,  припремају  се за круну“ (Ferngren, 2011: 11).

Хришћани су се на епископов позив одазвали. Болесне су склонили у 
адекватне просторије и старали се о њима, док су умрле покупили са ули
ца и сахранили на достојанствен начин. Овај чин картагинских хришћана је 
изненадио незнабожце, па су и они изашли на улице, водећи се примерима 
Христових следбеника. Они су тада увидели да им хришћани нису неприја
тељи, него  пријатељи (Болотов, 2009: 114). 

Само дело картагинских хришћана се прочуло по царству, па су исто то чи
нили и хришћани у Александрији, пошто је и њих задесила куга. Они су се такође 
старали о болеснима, а умрле облачили у погребну одећу и сахрањивали. Управо 
су ти хришћани били први паравалани, како тврди Телеа (Telea, 2012: 159). 

3. Александријски паравалани
Како је Александрија била место настанка паравалана, тако је била 

и место њиховог деловања. Горе је споменуто да су настали током куге у 
Александрји, односно, спомињу се њихови први трагови, док са друге стра
не Фернгрен (Ferngren, 2011: 11) тврди да су основани 416. године од стра
не александријског патријарха, али не наводи којег. Пошто спомиње 416. го
дину када је на александријској катедри био Кирило Александријски, испа
да да је он оснивач. Међутим, немогуће да су те године основани, јер је тада 
цар Теодосије II издао кодекс  у којем се ограничавају  њихова деловања у 
јавности. Паравалани су вероаватно раније основани, али не од Кирила, не
го од његовог стрица Теофила. С обзиром да први подаци датирају из 251. 
године током куге у Александрји, Теофил није могао бити њихов оснивач, 
него утемељитељ и финансијер, што је касније био и Кирило. 

Главна сврха њиховог оснивања је брига за болесне од тешких болести, 
као што је то била куга или лепра. Чланови паравалана су могли бити из сиро
машног слоја друштва. Поред бриге за болесне, такође су превозили мртве. Ру
долф Јанej (Yanney, 1998: 17) их прибраја међу црквене клирике, али за то не
ма чврстих основа. У сваком случјау, они су били организована групација, која 
је имала свој правилник. Број паравалана се у почетку сводио на 600 чланова, 
док се тај број касније смањио на 500. На челу њиховог реда био је синдико, 
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док су александријском патријарху били потчињени, због чега су имали вели
ке привилегије. Зато су многи желели да буду у њиховој групи, па су неки бо
гати људи нудили новац како би постали њихови чланови (Болотов, 2010: 135). 

Услов у чланство паравалана било је сиромаштво и, што је најваж
није, добро здравље. Вероватно је ово последње било пресудно, јер су пара
валани морали да се суоче са свим врстама болести, чак и са заразним. Мрт
ве су морали да купе са улица и да их преносе изван града, а болесне да во
де у изолацију (Bowersock, 2010: 49 - 50). Посебно је у то време била опас
на болест лепра, која је била заразна и које су се сви бојали.2

На почетку је речено да реч паравалани може да означава оне који су 
крај купатила, што значи да су њихова задужења била да живе поред њих 
и притичу купачима у помоћ. Болотов (Болотов, 2010: 134) наводи да су ту 
првобитно деловали, а да су се касније проширили по целоме граду. Такође 
су их  александријски патријарси користили као кућну послугу, а онда као и 
за своју телесну стражу (Harmless, 2004: 16). Временом ће се њихова улога 
променити, али она неће више  бити на корист Цркве, него на Њену штету. 

3.1. Сукоб са незнабожцима
Од оног момента када је Миланским едиктом потврђена и загаранто

вана слобода хришћана, и када се Константин определио за хришћанство, 
почели су жестоки сукоби између пагана и хришћана. Они неће ескалирати 
за време Константина, него за време његових наследника3, а посебно за вре
ме цара Теодосија. Почеле су разне санкције против незнабожаца, као што 
су забране жртвоприношења, затварање храмова, забране њихових празни
ка и слично. Временом су обични хришћани почели да се мешају у државне 
послове и да руше паганске храмове. Тако је 326. године срушен пагански 
храм бога Ескалапа у Егеји Киликијској. То је тада био једини случај насиља 
над незнабожцима, које ће се наставити 399. године када је срушен храм у 
Картаги. Године 414. је срушено светиште богињи Изиди у Египту и многи 
други у Атини. Срушени су и два веома значајна храма за пагане: храм по
свећен Зевсу у Апамеји (386) и Марнасу у Гази (Mikhail, 1998: 10 - 12). 

Сукоби између две религије су све више узимали маха и ширили се 
по  царству. Највећи сукоби су били у Александрији,4 који је тада важио за 
мултикултуран град, па зато не треба ни да чуди што је био најнемирнији. 

2  Познати кападокијски свети отац, Василије Велики, је у Цезареји, током свог 
епископског службовања, основао манастир у који су долазили болесни и сиромашни, а о 
којима су се бринули монаси. Такође су ту долазили и људи болесни од лепре. На Василијевом 
примеру, монах по имену Јевстатије  је у јерменској Севастији  основао такође болницу у коју 
су долазили лепраши.

3  Они су започети још у време Јулијана Отпадника, који је на силу покушао да 
поврати многобоштво.

4  Цео Египат је тада био захваћен немирима. Нису храмови били само мете напада 
хришћана, него и њихове гробнице, које су биле узурпиране.
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У Александрији су живели хришћани, незнабожци и Јевреји, три различи
те религије, са различитим размишљањима, која су проузроквала да дође до 
несугласица и сукоба, који су некада били и фатални.

Врхунац сукоба у Александирји се десио за време патријарховања Тео
фила Александријског.5 У његово време је све више долазило до обрачуна из
међу хришћана и пагана, а у којима су главну улогу имали паравалани. Оно 
што је њима посебно сметало код незнабожаца, јесте њихова светиња Сера
пион. Иако је био многобожачки храм, он је такође важио и за градску зграду, 
где су се многи ту подучавали, а ту се налазила и градска библиотека. Многи 
су у Серапиону задобили високо образовање, уљкучујући и хришћане (Kaplow, 
2005/2006: 9). Међутим, храм је посебно сметао оној групи хришћана којој пи
сана реч и књига ништа није значила, а у који  спадају и паравалани. Зато ће Се
рапион постати главно место сукоба између пагана и хришћана, тј. паравалана.

Пре него што ће Серапион бити нападнут, паравалани су вршили на
паде на мнгобожачке храмове, а иза свега тога је стајао Теофил Алексан
дријски. Они су по његовом налогу порушили храм посвећен богу Бахусу, 
што је изазвало револт незнабожаца. Они су из освете напали хришћане и 
побегли у Серапион, у којем су се забаракадирали и од храма направили ут
врђење. За собом су узели и неколико хришћана за таоце, које су мучили и 
убили, тако што су их жртвовали њиховим боговима. Због немира у Алек
сандрији, римска власт је морала да реагује. У смиривању нереда морао да 
се умеша и цар Теодосије. Он је послао писмо народу Александрије у којем 
су убијени хришћани проглашени за мученике, а незнабожци ослобођени 
кривице. Међутим, храм Серапион је предат у руке хришћанима.  Незна
божци су веровали да хришћани неће уништити храм, с обзиром да су се 
многи од њих ту учили, али када су видели руљу која је нагрнула на храм, 
предвођену параваланима, напустили су га. Серапион је био уништен, а би
блиотека спаљена. У деструкцији је  учествовао и Теофил Александријски, 
који је порушио кип Сераписа (Kaplow, 2005 - 2006: 10). 

Након уништења Серапиона, односи између хришћана и пагана се све 
више погоршавао. Долазило је до све већих сукоба и до насилиних смрти, у 
којима су највише учествовали паравалани. Спашавајући своје животе, ве
лики број пагана се преобратио у хришћанство. Међутим, мете напада пара
валана више неће бити само пагани, него и Јевреји.

3.2. Сукоб са Јеврејима
Лош однос између Јевреја и хришћана постоји још од времена апосто

ла. Он  се још више погоршао када је донета одлука да  незнабожци, пре кр

5  Теофил Александријски је био ујак Кирила Александрихског, који ће га након 
његове смрти, наследити на катедри. Теофил је дошао у сукоб са Јованом Златоустим, 
сматрајући га јеретиком. Све до своје смрти није желео да га стави у диптих епископа. 
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штења, нису у обавези да се обрезују, због чега су се јудеохришћани жесто
ко успротивили. Временом ће све већи број незнабожаца заузимати високе 
положаје у цркви, што ће проузроковати одвајање јудеохришћана од незна
божаца. Тако ће се временом њихови односи све више погоршавати. 

Сукоби између Јевреја и хришћана ће се највише одразити у Алексан
дрији за време патријарха Кирила Александријског. У тим сукобима ће се 
поготово истицати паравалани, који су тада били телесна стража Кирила, па 
не треба ни да чуди што су изазивали мржњу према Јеврејима. Они су им 
давали разна погрдна имена, као што су: поремећени, богомрзитељи, бого-
убице. Затим су синагоге сматрали за губаве куће у којима су се одржавала 
монструозна богохуљења (Kaplow, 2005 - 2006: 11). Све ће то само погорша
ти већ тешки однос између Јевреја и хришћана, што ће се претворити у по
губне сукобе за обе стране.

Иако су живели мирно, хришћани и Јевреји су често долазили у кон
фликт теолошке природе, бар у прво време. Међутим, није проблем био са
мо теолошки,  него и у политичкој и економској надмоћи. Прво су пага
ни представљали проблем, који је решен након разорења Серапиона. Оста
ли су још само Јевреји. Сукоби су званично почели 415. године, када је пер
фект Египта био Орест. Он је био у пријатељским односима са богатим и 
утицајним Јеврејима, што је отежавало  хришћанима да постану доминат
ни у Александрији. Међутим, Орест ће учинити нешто што ће изазвати не
годовање Јевреја. 

Јевреји су имали обичај да на њихов Сабат присуствују  уличним ма
нифестацијама, где су само изазивали свађу. Да не би избили нереди у гра
ду, Орест је наредио да се постави стража свугде где је гужва, на шта су Јев
реји  негодовали. Док је Орест саопштавао своју одлуку, на тргу је био при
сутан  извесни Јеракс, кога је послао Кирил. Када је чуо одлуку Ореста, он 
је својим аплаузом одобравао такву одлуку. Међутим, Јевреји су се побуни
ли због такве реакције и утицали на Ореста да га ухапси, што је овај и учи
нио. Он је Кириловог човека ставио на тешке муке пред народом, што је 
разљутило патријарха. Кирило је тада запретио Јеврејима да ће бити кажње
ни због њиховог злочина. Они нису желели да прихвате Кирилове претње, 
па су одлучили да напакосте хришћанима. Јевреји су једне ноћи  раширили 
вест да гори црква, где је велики број хришћана тада изашао из својих кућа 
и упутили се према цркви да угасе пожар. Када су дошли пред цркву и виде
ли да не гори, Јевреји су их из заседе напали и убили. Сутрадан су, под вођ
ством Кирила,  паравални са осталим хришћанима напали Јевреје по њихо
вим кућама и синагогама. Тада је велики број Јевреја био протеран из града 
(Сократ, 2002: XIII, 206).

Орест није одобравао прогон Јевреја, а највише је за то окривљавао 
Кирила, због чега су се односи између њих двојице погоршали. Перфект 
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је обавестио цара  о свим дешавањима, што је исто учинио и Кирило. Па
тријарх је Оресту понудио помоћ у превазилажењу проблема, али је пер
фект то одбио (Сократ, 2002: XIII, 206 - 207). 

Како су се сукоби погоршавали, тако је долазило и до вербалних су
коба између хришћана и перфекта. Тако су се једном скупили паравалани и 
нитријски монаси оптужујући Ореста да је незнабожац, где се овај бранио 
говорећи да је хришћанин. Тада је један монах, по имену Амоније, бацио ка
мен на Ореста, погодивши га у главу. Одмах након тога је ухапшен и под
вргнут мучењима, где је у мукама и умро. Кирило га је прогласио за муче
ника, наденувши му име Тавмасије. Хришћански народ се побунио против 
овакве патријархове одлуке, јер Амоније није био мучен зарад Христа, ни
ти је тражено од њега да се одрекне Господа, него је мучен због напада на 
перфекта, јер се његов чин тада окарактерисао као атентат на римског  др
жавника. Због тога Кирилова одлука није била прихваћена у цркви, а кас
није је и он увидео грешку, па је све то пало у заборав (Сократ, 2002: XIV, 
207). Међутим, крај сукоба се није назирао, што ће довести до убиства јед
не познате филозофкиње.

3.3. Убиство Хипатије
У Алексанрдији је, током патријарховања Кирила Александријског, 

живела угледна и цењена филозофкиња и математичарка Хипатија, која је 
била паганка. Њу су сви становници града ценили, без обзира били у пи
тању хришћани, незнабожци или Јевреји. О томе колико је била цењена, 
најбоље описује Сократ Схоластик:’’Она је својом ученошћу надмашила све 
савремене философе, а држала се Платона. Предавала је све философске 
науке онима који су желели да је слушају. И заиста, са свих страна дола-
зили су к њој да се уче философији. То је била једна од жена о којима тре-
ба говорити са поштпвањем.’’ (Сократ, 2002: XV, 207). Судећи по Сократо
вом опису, код ње су долазили и хришћани како би их подучавала филозо
фији и математици.

О Хипатији има мало сигурних података, па се већина своди на прет
поставке. Не зна се тачан датум њеног рођења, па се узима 370. година. 
Отац јој је био Теон, тада познати математичар и астроном. Са несигурно
шћу се тврди да је била удата или верена за филозофа Исидора. Код ње су 
учили многи младићи, укључујући и Ореста. Такође је њен ученик био и 
епископ Синезије Птолемаидски, који је са њом био у пријатељским одно
сима (Richeson, 1940: 73 - 80). 

По опису Сократа (Сократ, 2002: XV, 207 – 208) није била стидљива и 
није се плашила да дође у полемику са сваким. Била је у пријатељским од
носима са египатским перфектом Орестом, због чега су је многи оптужива
ли да је подгрејавала сукоб између њега и Кирила. Због тога су је поједини 
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хришћани мрзели, а поготово паравалани. Они нису могли да прихвате да 
једна жена има толики утицај на народ, а поготово да је пријатељ са перфек
том, због чега су одлучили да је убију. Тако су је једног дана, под вођством 
једног паравалана  Петра, сачеклаи код њене куће и одвукли у оближњу црк
ву. Тамо су је скинули голу и испребијали је на смрт (Yanney, 1998: 21 - 22). 
Затим су њено тело  исекли на комаде, месо са њеног тела скинули шкољка
ма од острига и на крају  запалили на ломачи (Карташов, 1995: 252). 

Убиство Хипатије је загонетно и не зна се са сигурношћу ко је био на
ручилац. Постоје различите теорије. Сократ каже да су убиство извршили 
завидни хришћани, а да је Кирило жалио за њеном смрћу (Сократ, 2002: XV, 
208). Међутим, поједини научници тврде супротно, да је њено убиство лич
но наредио Кирило. Тако Парсонс (Parsons, 1893: 48 - 49) говори да је уби
ство наредио Кирило и да није могао да не зна о томе, јер су  паравалани 
били под његовим руководством. Слично тврди и Ричесон (Richeson, 1940: 
77), који каже да је Кирило дан пред њену смрт прошао поред њене куће и 
видео велики број људи који долазе у њену кућу, па је одлучио да је укло
ни. Чак и Карташов (Карташов, 1995: 251 - 252) слично тврди, само што то 
не чини директно. Он даље пише да су Хипатију убили људи блиски Кири
лу, али не и да је он био умешан. Сви они користе изворе извесног Дамас
кина, који Кирила описује као темпераментног и ватреног борца.  Ту је мо
жда најуздржљивији Јанеј (Yanney, 1998: 21 – 22) који цитира Сократа и Да
маскина, али говори да се не може на основу њихових навода донети закљу
чак. Он такође цитира епископа Јована који у својим Хроникама наводи да 
су хришћани Хипатију сматрали вештицом, јер се бавила црном магијом. 
Он даље цитира (Yanney, 1998: 23) професора Азиза Атија (Aziz Atiya) да 
је сукоб између Кирила и Ореста изазвало мржњу паравалана и појединих 
хришћана према Хипатији, па се зато не може Кирило сматрати наручиоцем 
њеног убиства. 

3.4. Кирило Александријски и паравалани
После смрти Теофила Александријског, за новог патријарха Алексан

дрије изабран је његов  нећак Кирило. Када је преузео пастирску дужност, 
у Александрији су навелико деловали паравалани. Они су још за време Тео
фила имали значајну улогу, јер су важили за његову стражу. Током Теофила 
беснели су сукоби хришћана и пагана, који се завршио уништењем Серапи
она. За време Кирила почео је сукоб са Јеврејима. 

Сви историчари се слажу да се Кирило лично заузео за  борбу против 
Јевреја, а у коме су учествовали паравлани. То, такође, тврди и Сократ:’’У 
исто време, одлучио је Кирил да прогна Јудеје из Александрије...’’ (Сократ, 
2002: XIII, 206). Разлог за сукоб јесте тај што су Јевреји први изазвали свађу 
са хришћанима, која се касније претворила у нереде. Међутим, Карташов 
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(Карташов, 1995: 251) пише да су пагани  тада још увек били јаки, а да је 
Кирило радио на томе да хршћани задобију пуну власт. Због тога је дошао 
у сукоб са перфектом Орестом, а онда и са Јеврејима, који су били под пер
фектовом заштитом. У тим сукобима су се највише истицали паравалани. 

Кирило Александријски је у много чему користио паравалане, као и 
његови претходници. Међутим, он их није користио само због њихове по
корности, него и  због њихове храбрости да се суоче са разним болестима, а 
посебно са лепром и кугом. Тада су се сви плашили ове две болести,  јер су 
биле заразне и смртоносне. Нико се није усуђивао да помогне онома који бо
лују од ове две болести или да склони леш са улице, сем паравалана. Зато су 
били веома цењени, не само од обичног народа, него и од патријарха Алек
сандирје. Патријарси су тада имали извесну одговорност у граду, као што је 
брига о болеснима. Зато су паравалани постали лично особље патријарха, 
јер их је он упућивао где да реагују. Међутим, временом су се паравалани 
од црквених болничара претворили у  телохранитеље александријских па
тријарарха и почели да губе своју некадашњу функцију.

Паравалани су себе сматрали полицајцима који су заводили ред у 
Александрији, због чега су изазивали нереде. Много тога су чинили по на
ређењу Кирила, а нешто самовољно. Кирило је наредио да се протерају Јев
реји, али то није учинио из неке своје обести, него због тога што су Јевреји 
први напали хришћане. Током прогона био је велики број убијених Јевреја, 
али њихова убиства није наредио Кирило, него су то паравални учинили са
мовољно, без његовог знања и допуштења. Исти случај је и са Хипатијом. 
Кирило Александријски није наредио њено убиство, као ни њено угњета
вање. Пошто је тада био у сукобу са Орестом, који је био у пријатељским од
носима са Хипатијом, паравалани су мислили  да она подгрева перфектову 
мржњу према Кирилу. Зато су је на своју руку убили. Иако поједини исто
ричари покушавају да одговорност припишу Кирилу, не може се на основу 
свога мишљења и несигурних података тако нешто закључити као истини
то. Кирло јесте ангажовао паравалане за многе послове, па чак их и финан
сирао, али их никад није употребљавао за извршавање нечијег погубљења.  
Сва недела која су паравалани чинили, чинили су на сопствену одговорност. 
Њих је  Кирило ценио као узорне и добре хришћане који су имали храбро
сти да положе свој живот зарад других. 

4. Разбојнички сабор
Паравалани нису само долазили у сукоб са паганима и Јеврејима, не

го и са хришћанима, а која су се односила на догматска учења о Исусу Хри
сту. Источно римско царство су тада потресали сукоби са разним јереси
ма, као што су аријанство и несторијанство. Као велики борац против не
сторијанства истакао се Кирило Александријски. Ова јерес је била осуђена 
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на Трећем васељенском сабору 431. године у Ефесу, али тиме још увек није 
био задан коначан ударац несторијанству, као ни даљем ширењу осталих је
ретичких учења

Кирило је умро 444. године и за новог патријарха Александрије   из
абран је његов архиђакон Диоскор. По речима Карташова (Карташов, 1995: 
325), многи су се обрадовали његовој смрти, верујући да ће то донети кона
чан мир између Александрије и Константинопоља. Међутим, сви ће се они 
касније покајати због тога. 

Угледајући се на свога претходника, Диоскор је био велики против
ник несторијанства, али је зато био зачетник нове јереси, монофизитства6, 
а у чему су га подржавали паравалани. У његово време деловао је и извес
ни монах Евтих из Константинопоља, који је сарађивао са Диоскором. Он 
је био присталица Кирила, који је одбацивао једносуштије Христове људске 
природе са нашом. Он је за кратко време успео доћи у сукоб са многим епи
скопима, који су га оптуживали да је под утицајем Аполинаријевог јеретич
ког учења. Евтих је неколико пута  изјавио да је Христос, након сједињења, 
имао једну природу, божанску, због чега је био осуђен као јеретик и одузет 
чин архимандрита. Међутим, он је имао подршку царског двора, алексан
дријског патријарха Диоскора, египатских монаха и паравалана, па је имао 
смелости да затражи сазив васељенског сабора, верујући да ће на сабору 
бити оправдан, јер је тврдио да се држи Кириловог учења (Карташов, 1995: 
326 - 332). 

Евтихов захтев је био прихваћен од цара Теодосија II и сабор је отво
рен у августу месецу 449. године  у Ефесу. Сабором је председавао алексан
дријски патријарх Диоскор. У Ефесу је био присутан извесни  Варсум, који 
је предводио египатске монахе и паравалане, а који су дошли да подрже Ев
тиха (Gregory, 1979: 149; Карташов, 1995: 336). 

Када је сабор почео са радом, затражено је од Евтиха да призна две 
природе у Христу. Након тога су паравалани и  монаси почели да негодују, 
узвикујући:’’На ломачу Евсевија7, живог га спалити! Расећи надвоје све оне 
који Христа деле надвоје!’’ (Карташов, 1995: 337). Евтих је поновио своје 
исповедање да је Христос имао две природе пре сједињења,  а једну након 
сједињења. Диоскор је, као председавајући, потврдио његово учење као пра
вославно и вратио му чин архимандрита. Део сабора се успротивио таквој 
одлуци, на шта је Диоскор запретио одузимањем чина и прогоном, а парава

6  Диоскор је био у сукобу са Константинопољем, јер је одбациаво канон Другог 
васељенског сабора,  у којем се признаје друго место константинопљског архиепископа. Он 
је сматрао да то место припада александријском архиепископу и да је канон уперен против 
Александрије.

7  Евсевије Дорилејски је био један од највећих противника Евтиха, који га је 
оптуживао за јерес и залагао се за  његову осуду. 
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лани претили  узвикујући:’’Све оне који се с нама не слажу, подавити у мо-
ру!’’ (Карташов, 1995: 337). 

Противници Диоскорове одлуке су затражили  од њега да им да право 
на реч, што је он одбио. Тада је избила побуна, па је Диоскор позвао стража
ре да га заштите, тврдећи да му је угрожен живот. Уз стражаре су били мона
си из Сирије и Египта, као и паравалани. Како је тада у цркви настала гужва, 
многи епископи су били згњечени, где су спас нашли испод клупа. Један од 
Евтихових противника, цариградски патријарх Флавијан,  био је сакривен у 
олтару, где га је стража ухапсила. Паравалани су захтевали да буде убијен, 
али је захваљујући његовим присталицама био  поштеђен. Међутим, од за
добијених повреда током нереда, он је умро (Карташов, 1995: 337 - 338). 

Када је сабор био завршен, Диоскор је себе сматрао победником и  за
тражио од свих епископа да потпишу одлуке сабора. Многи су потписали 
из страха, плашећи се за своје животе, јер им је било запрећено од парава
лана. Одлука ефеског сабора гласила је да се Евтих сматра православним, 
а јеретицима патријарх цариградски Флавијан, Јевсевије Дорилејски, Ива 
Едески, Теодорит Кирски и Домн Антиохијски8 (Карташов, 1995: 338 - 339). 
Касније ће те одлуке на Четвртом васељенском сабору 451. године у Хал
кидону бити одбачене, а сабор у Ефесу проглашен разбојничким. Диоскор 
и Евтих ће бити проглашени за јеретике, као и њихове присталице, укљу
чујући и паравалане.

5. Крај паравалана
Тачан датум престанак деловања паравалана није сигуран. Они су 

још током сукоба са паганима у Александрији били лоши у очима Констан
тинопоља. Зато је цар Теодосије II донео закон 416. године, којим је па
раваланима ограничио права. Он је смањио њихов број на 500 људи, за
бранио да живе унутар градова, забранио њихово присуство на јавним ме
стима, позориштима и судовима (Pall, 2009: 6). Нису више били припојени 
александријском патријарху, него египатском перфекту (Cameron - Garnsey 
2008:134). Међутим, ова ограничења неће дуго трајати, па ће се санкције 
укинути 418. године и опет ће бити потчињени александријском патријар
ху (Болотов, 2010). Они су се тада још више осилили, осетивши да им нико 
ништа не може и почели још више да врше тортуру над неистомишљеници
ма. Задња кап која је прелила чашу због њиховог понашања, била је на раз
бојничком сабору у Ефесу. Они ће почети да се расипају након  халкидон
ског сабора, када су проглашени јеретицима и искључени из цркве, јер су 
подржавали Евтиха и Диоскора. Временом ће све више бити забрањивани  и 
прогањани, па ће и нестати. 

8  Он је потписао документ Ефеског сабора из страха за свој живот, али је свеједно 
био осуђен као јеретик.
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6. Закључак

Историја паравалана је доста конфузна, јер о њима има мало студија. 
Све се своди само на претпоставке и успутна спомињања. Оно што је сигур
но, јесте  да су припадали групи сиромашних људи, који су имали храбро
сти да се брину за болесне и мртве. Они су у почетку свог постојања служи
ли као пример хришћанима, због чега су стекли велико поштовање и углед 
међу људима, а касније и код патријарха Александрије. Међутим, они су 
временом почели да се све више мешају у државне послове, верујући да ти
ме шире Божију правду, а несвесни да су њихови чинови супротни Божијој 
вољи. Тако су од милостивих хришћана постали немилосрдне убице и про
гонитељи. Пошто су бранили монофизитску јерес, проглашени су за јерети
ке и временом нестали. Ипак, без обзира на њихову каснију будућност, они 
су у почетку заиста важили за храбре Христове слуге. 
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PARABALANI - CHRISTIAN NURSES 
AND REBELS

Paravalani occur at a time when Christianity spread, and subsequently determine 
their in the Roman Empire. Тhey were the group that was initially declared as nursing, 
caring for the sick and the dead, and is also considered a monastic order in the East. In 
the beginning of their work took care of the sick, regardless of where the disease was, why 
they gained the trust and respect among Christian people, and especially clergymen. Af-
ter the Edict of Milan, in parallel with Christianity, the stronger they paravalani. Their 
activity will continue to be based on the care of the sick, but it will be extended to policy. 
n particular, they acted in Alexandria, where applicable personal guard Alexandrian pa-
triarch. They waged a relentless campaign against pagans, where the victim of their dis-
favor was philosopher and mathematician Hypatia. Persecuted the Jews, and took part 
in the dogmatic disputes. Over time, they become a problem for the kingdom, and certain 
emperors restrict their activities, and then ban them. 

Keywords: parabalani, Church, pagans, Jews, Roman empire, Cyril of Alexan-
dria.
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ХРА СТО ВИ ТОСТ ЖИ РА
ИЛИ: О ТЕ МИ ИНИ ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ У СРП СКОЈ НА РОД НОЈ БАЈ ЦИ 

ИЗ УГЛА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ

Ре зи ме

По јам ини ци ја ци је при па да ет но ло шко-пси хо ло шкој сфе ри, не то ли ко до ме-
ну при по ве дач ке умет но сти. Обим на ет но ло шка ли те ра ту ра све до чи да би бај ке, 
на сли чан на чин као и мит, мо гле би ти осно ва за ре кон струк ци ју по је ди них древ них 
об ре да, да би мо гле да ука жу на не ке од бит ни јих еле ме на та ри ту а ла пре ла за, на 
при мер. Ту мач књи жев ног де ла ко ји би са ет но ло шког ста но ви шта кре нуо у по тра-
гу за од го во ром на пи та ње: по сто је ли еле мен ти по ме ну тог об ре да у срп ској на род-
ној бај ци, мо гао би да ус по ста ви низ па ра ле ла из ме ђу струк ту ре бај ке и струк ту-
ре об ре да, из ме ђу фа за кроз ко је про ла зи књи жев ни ју нак и оних кроз ко је про ла зи 
ини ци јант. Ме ђу тим, оби ље за ни мљи вих по да та ка на шао би и онај ту мач ко ји те-
ми ини цја ци је у на род ној бај ци при сту пи из угла са вре ме них пси хо а на ли тич ких сту-
ди ја. По себ но ин спи ра ти ван у том по гле ду је текст Џеј мса Хил ма на ( „Код ду ше“, 
Фе дон, Бе о град, 2008)1, јед ног од нај ве ћих струч ња ка да на шњи це у до ме ну ар хе тип-
ске пси хо ло ги је. Пси хо ло шки при ступ еле мен ти ма ини ци ја ци је по ка зао се функ ци-
о нал ним у от кри ва њу по ру ке фан та стич не при по вет ке као спе ци фич но „ко ди ра-
ног“ упут ства, ка та ло га пра вил но за у зе тих жи вот них ста во ва.

О то ме мо же да по све до чи ту ма че ње бај ке „Отац и ње го ве кће ри“2. Ју на-
ки ња ове при по вет ке пред ста вља ра ди ка лан мо дел от кри ва ња соп стве не па ра диг-
ме и по мно го че му се раз ли ку је од дру гих жен ских ју на ки ња у бај ка ма. На кон сва ђе 
са оцем ко ји ју је из гр дио јер му је „не што ис ква ри ла“, јед на од ћер ки бе жи од ку-
ће пре ру ше на у му шкар ца. Пр ве но ћи, пут је на не се на се о ско има ње и она за мо ли 
до ма ћи на да ту ко на чи. На гра да за под виг ко ји ће исте ве че ри учи ни ти сти ћи ће у 
ви ду ко ња – На ка ра де.

Кључ не ре чи: ини ци ја ци ја, об ред, се па ра ци ја, мар ги на ли за ци ја, агре га ци ја, 
мо тив, вен ча ње-свад ба, код

Хил ма но ва сту ди ја „Код ду ше“3 на је дан ори ги на лан на чин ре а ни ми-
ра Пла то но ву иде ју о уро ђе ним пред ста ва ма, по зва њу са ко јим до ла зи мо на 

1  Hil man, Džejms: „Kod du še“, Fe don, Be o grad, 2008. go di ne ( na da lje: Hil man)
2  Čaj ka no vić, Ve se lin: „Ču do tvor ni pr sten“, Pro sve ta, Niš, 2002, str. 137 (baj ka pod bro-

jem 62)
3  Hil man, Džejms: „Kod du še“, Fe don, Be o grad, 2008.
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свет. По зи ва ју ћи се на чу ве ни мит о Еру из де се тог по гла вља „Др жа ве“, Хил-
ман нас под се ћа на ан тич ки кон цепт о не по но вљи во сти ко ју сва ки чо век но си 
у се би и „ко ја тра жи да бу де про жи вље на и ко ја је при сут на и пре но што мо-
же би ти про жи вље на“.4 Ма ка ко да се та не по но вљи вост озна ча ва ла (ка рак-
тер, суд би на, уро ђе на пред ста ва, по зва ње, па ра диг ма, обра зац…), она је жир, 
се ме у ко ме су упи са не све мо гућ но сти јед ног огром ног, бу ду ћег хра ста – по-
је ди нач но про жи вље ног жи во та. Наш ин ди ви ду ал ни раз вој има сми сла са мо 
ако от кри ва не ки аспект из вор не пред ста ве. Ако поч не мо да по сма тра мо уло-
гу ми та, бај ке, му зи ке, умет но сти уоп ште из угла по мо ћи ко ју нам пру жа ју у 
тој ре кон струк ци ји соп стве не па ра диг ме и се ћа ња на лич но по зва ње, ове шта-
ло зна че ње пој ма ини ци ја ци је се кру ни. Отва ра се по ље за по став ку сле де ћег 
пи та ња: да ли је ко нач на свр ха усме ног при по ве да ња про сти ра ње ма пе пред 
слу ша о ца, сво је вр сног упут ства за от кри ва ње за бо ра вље ног за пи са у жи ру?

Пра те ћи Еро во све до чан ство, Хил ман нас под се ћа да су ду ше иза-
брав ши „коц ке“ – обра сце сво јих бу ду ћих жи во та, кре ну ле ка Ле ти, во ди за-
бо ра ва. Јер, обра зац мо ра оста ти тај на. Ње го во от кри ва ње тек би ће ин ди ка-
тор осми шље не ег зи стен ци је. „Сви има мо осе ћа ње лич ног по зва ња, осе ћа-
ње да не жи ви мо без раз ло га“5, али смо тај раз лог за бо ра ви ли. Сва ки, па и 
ми ни мал ни на пор по је дин ца да вас по ста ви се ћа ње на за бо ра вље ни обра зац 
мо же би ти по сма тран као ко ра ча ње ини ци јан та све том ста зом са мо спо зна-
је. Пра вац, упо зо ре ња, тач ке скре та ња, пре у сме ре ња, циљ, па жљи во су уцр-
та ни у при по вед ним ма па ма ра них ци ви ли за ци ја и ста рих на ро да. По зна је-
мо их од де тињ ства као мит и као бај ку.

По овој те зи, при по ве дач би био пре но си лац упут ства. Ју нак би био 
мо дел. Чу де сни по ма га чи и по вољ не си ту а ци је би ли би оте ло тво ре ње Дај-
мо на, тај ног лич ног пра ти о ца, ан ђе ла чу ва ра ко ји зна тај ну жи ра и бри не о 
оства ре њу се ме ног за пи са. Не при ја те љи би би ли оте ло тво ре ње Ну жно сти, 
Анан ки не пре ђе. Ју на ки ња бај ке „Отац и ње го ве кће ри“6 пред ста вља ра ди-
ка лан мо дел от кри ва ња соп стве не па ра диг ме и по мно го че му се раз ли ку је 
од дру гих жен ских ју на ки ња у бај ка ма. На кон сва ђе са оцем ко ји ју је из гр-
дио јер му је „не што по ква ри ла“, јед на од ћер ки бе жи од ку ће пре ру ше на у 
му шкар ца. Пр ве но ћи, пут је на не се на се о ско има ње и она за мо ли до ма ћи-
на да ту ко на чи. На гра да за под виг ко ји ће исте ве че ри учи ни ти сти ћи ће у 
ви ду ко ња – На ка ра де.

4  Hil man, str. 25.
5  Hil man, str.22
6  Čaj ka no vić, 62
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1. Лич ни Дај мон

„До ма ћин упи та цу ру: „Шта нај во лиш да ти дам?“ Она му ре че:„Ја 
нај во лим да ми даш до бра ко ња, ако имаш“. До ма ћин од го во ри:„Имам до-
бра ко ња, име му је На ка ра да. Он зна са сва ким го во ри ти као чо вјек. Баш ћу 
ти ње га да ти па га во ди.“

Ма да но мен кла ту ра по моћ ни ка упу ћу је на ру жно, не у глед но ство ре-
ње (ми то ло шки ве за но за под свест и ани мал не на го не у чо веку), моћ раз ми-
шља ња и го во ра, ви до ви тог во ђе ња ју на ки ње ка оства ре њу соп стве не па-
ра диг ме, от кри ва ју у ње му при су ство бо жан ског Дај мо на, лич ног во ди ча. 
Сим бо ли ка ко ња је ам би ва лент на, со лар на и лу нар на, јер ову жи во ти њу на-
ла зи мо у за пре зи ка ко па ган ских бо го ва сун ца, та ко и бо го ва оке а на. Он 
пред ста вља и ин стинк тив ну жи во тињ ску стра ну, али и ин те лект, ум, раз бо-
ри тост.7 При по ве дач сам скре ће па жњу слу ша о цу на ово двој ство у коњ ској 
при ро ди. У пр ви мах, као основ ни атри бут На ка ра де, он нам пре до ча ва моћ 
ка ко вер бал ног, та ко и не вер бал ног ко му ни ци ра ња са ју на ком:

„Цу ра по ми сли: „Ка ко ћу ја са да ову да пре ћи?“ – „Шта ми слиш?“ упи-
та На ка ра да. „Ми слим ка ко ћу пре ћи“. – „Не ми сли“, ре че коњ, „ја ћу пре-
ско чи ти“.

У овом мо мен ту ју на ков Дај мон је без сум ње би ће ко је по зна је ве шти-
ну ста вља ња фи зич ке сна ге у слу жбу на у ма, ви шег ци ља (пре скок). Ме ђу-
тим, је дан од за да та ка ко ји ће пред ју на ки њу – де ли ју де вој ку би ти по ста-
вљен иза град ских зи ди на, от кри ва јед ну тај ну стра ну На ка ра ди не при ро де 
– ње го ву ве зу са ди вљи ном:

„Ла сно ћеш ти за то“, ре че коњ. „Ја ћу те бе из ње ти у пла ни ну до је зе-
ра, па ти сја ши те се ис пе њи на је лу, а ја ћу се са кри ти у шу му. Те бе ће он да 
опа зи ти ко би ла и ре ћи ће ти: си ђи амо да те из је дем, а ти ћеш јој ре ћи: не-
мој, жив ти На ка ра да. А она ће ре ћи: а где ти је На ка ра да? А ти ћеш јој ре-
ћи: ево га у шу ми, а она ће он да зар за ти, и ја ћу до ћи, а ти он да си ђи сло бод-
но, ни шта ти би ти не ће, те до ђи па је за у здај. Ка да по ве деш ме не и ко би лу, 
сви ће ко њи за на ма.“

Из На ка ра ди них ре чи ја сно је да је не ко ње го во ра ни је при су ство у 
ди вљи ни, крај пла нин ског је зе ра, упам ће но. Жен ски ани мал ни прин цип, 
пред ста вљен у там ном све тлу као не при ја тељ ски, љу до ждер ски, оли чен је 
у ди вљој ко би ли са де ве то ро ждре ба ди. Ко би ла та ко ђе има моћ го во ра, што 
је по ве зу је са На ка ра дом, ме ђу тим, она ово свој ство ра зу ма ко ри сти у де-
струк тив не свр хе (уби ја ње, про жди ра ње). Траг спа ја ња и скла да лу нар ног 
и со лар ног прин ци па, ди вљег и ци ви ли за циј ског от кри ва се по том у ње ној 
спрем но сти да се по ко ри по ме ну На ка ра ди ног име на и ње го вој во љи. Она 

7  Ku per, Dž. K: Ilu stro va na en ci klo pe di ja tra di ci o nal nih sim bo la“, No lit, Be o grad, 2004, 
str.69.
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рже у знак ра дост што ви ди На ка ра ду (мо жда оца ње них де ве то ро ждре ба-
ди), до зво ља ва ју на ку, де ли ји де вој ци, да је за у зда и по слу шно на пу шта про-
стор не спу та не сло бо де (пла ни не) да би си шла у свет ци ви ли за ци је при пи-
то мље на и ве за на као ло вач ки тро феј.

На ка ра ди но име пред ста вља сим бол по ве за но сти са ди вљом ко би-
лом али и сим бол де вој чи ног на ка рад ног из гле да у му шкој оде ћи. Ма па 
ини ци ја ци је зах те ва од ње да ко њу при дру жи ко би лу, да све тлу при дру жи 
та му, јер са мо у том слу ча ју сви ће оста ли ко њи, као оте ло тво ре ње ин сти-
ка та, на го на, по слу шно кре ну ти за њом и ста ви ти се у слу жбу цар ства, од-
но сно соп ства, це ло ви те лич но сти. Хил ма но вим ре чи ма, На ка ра да Дај мон 
упу ћу је ини ци јан та у дво стру кост, дво пол ност људ ске при ро де и нео п ход-
ност су о ча ва ња са том дво стру ко шћу. Ин ди ви дуа је са мо на па ра ше на, на ка-
рад на ма ска уко ли ко се не од ва жи да ис пи та гра ни це и сво је му шке и сво-
је жен ске при ро де.

2. Анан ки но уже

 Деј ство Ну жно сти, ан тич ке Анан ке ко ја се ме та фо рич но мо же са-
гле да ти као уже око вра та сва ке по је ди нач не суд би не, у бај ци је пред ста-
вље но деј ством не при ја те ља – кру тог, бе сног оца, ажда је, не ми ло срд не цар-
ске кће ри, ца ра, кне же ва и ди ва. Отац сво је не при ја тељ ство ис по ља ва грд-
њом:“…па му јед на не што ис ква ри, те је отац поч не ка ра ти.“ Ажда ја сво је 
не при ја тељ ство де мон стри ра про жди ру ћом си лом скри ве ном у та ми: „Кад 
ве че ра ју оду да спа ва ју, а она дје вој ка узме са бљу, па оде да чу ва до ма ћи но-
ва си на. Они за спу, а дје вој ка оста не сје де ћи, па се и њој поч не дри је ма ти, 
док не што отво ри вра та… а не што се по мо ли као ажда ха…“ Цар ска кћер, 
су пру га ма ски ра не ју на ки ње, не при ја тељ ство ис ка зу је тај ним зах те вом за 
по гу бље њем: „Ти по сје ци тво га зе та: оно ни је чо вјек већ цу ра као и ја.“ Цар 
не при ја тељ ство пре ма ју на ки њи ис ка зу је пред кне же ви ма из ри ца њем на ме-
ре да по гу би „зе та“: …па сад хо ћу јед но да по гу бим, јер не мо гу за јед но да 
жи ве. И то ћу зе та сва ка ко по гу би ти.“ Да су кне же ви не при ја тељ ски на стро-
је ни пре ма ју на ку очи глед но је на осно ву по хо да на ко ји га ша љу (ску пља-
ње ха ра ча у од мет ну тој зе мљи, до во дје ње ди вље ко би ле и де ве то ро ждре ба-
ди из пла ни не, кра дја кру не ца ра див ско га).

Нај ди на мич ни ју, за кључ ну епи зо ду, ме ђу тим, при по ве дач по све ћу је 
над му дри ва њу ју на ка, де ли је-де вој ке са ца рем свих ди во ва. Овај не при ја-
тељ је нај о па сни ји и нај моћ ни ји у те ле сном, фи зич ком сми слу. Ње го ва кле-
тва озна чи ће по твр ду да је ју на ки ња сти гла до кра ја ини ци јант ске по тра ге за 
соп стве ним за пи сом или па ра диг мом, од но сно да је до кра ја оства ри ла по-
тен ци ја ле ко ји су јој суд би ном пред о дре ђе ни:
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„Он да цар (див ски) про ку не дје вој ку и ре че: „Ако си му шко да бу деш 
жен ско, ако си жен ско да бу деш му шко!“ Та да дје вој ка по ста не му шко и 
од не се кру ну ца ра див ског… Он да га (кне зо ви) до че ка ју, и цар му на чи ни мје-
сто код сбе, и раз го ва ра ху се ка ко је из ба вио кру ну. Кад се сва ну ло, ре че кћер 
свом оцу: „Не мој ми ни кад по гу би ти му жа, ни га ку да спре ма ти да по ги не.“

Сва ки од по ме ну тих ак те ра иза звао је не по вољ ну си ту а ци ју по ју на-
ки њу. Док је ан ђео чу вар, Дај мон, је дан, Анан ки ни пр сти се ја вља ју у мно-
жи ни. На су прот ко њу На ка ра ди пред ста вља ју моћ ну про тив си лу ко ја по-
при ма број на, раз ли чи та ли ца. Свим тим ли ци ма је за јед нич ка моћ ко ју у да-
том тре нут ку има ју над ју на ки њи ном суд би ном: отац јој је го спо дар као гла-
ва по ро ди це у ко јој је ро ђе на, су пру га јој је го спо дар у ло жни ци но во о ства-
ре не за јед ни це, цар јој је го спо дар као по гла вар др жа ве, кне же ви као ца ре-
ви са вет ни ци, а див као го спо дар жи во та и смр ти, бу ду ћи да од по след њег, 
тре ћег под ви га за ви си из ве сност по гу бље ња. Осим го спо дар ских атри бу та, 
сва ли ца ну жно сти има ју још јед ну за јед нич ку цр ту – агре сив ност, би ло да 
је отво ре но вер бал на (отац), отво ре но фи зич ка и вер бал на (ажда ја, ко би ла, 
див) или при кри ве но и вер бал на и фи зич ка (су пру га, цар, кне же ви).

3. Ну жност: отац

Она ли ца ну жно сти ко ја деј ству ју пре осни ва ња но вог ви да со ци јал-
не ин те гра ци је (бра ка) су јед но став на и отво ре на у агре си ји. Ју на ки ња је 
из ло же на грд њи од стра не па три јар хал но-ауто ри тар ног оца ко ји је на ви као 
да су му све кће ри јед на ке ( „…имао до ста кће ри, па му јед на не што ис ква-
ри…“) и прет њи про жди ра њем од стра не ажда је, чу до ви шта ко је у по гле ду 
људ ског ро да има јед но стру ке, оп ште по зна те, де струк тив не ци ље ве. Од го-
во ри на ова кве Анан ки не сте ге би ли су, у пр вом слу ча ју: пру жа ње от по ра 
отво ре ним ис по ља ва њем гне ва пре ма ауто ри те ту, од ри ца ње од ста рог иден-
ти те та, ма ски ра ње, кре та ње у по тра гу за но вим иден ти те мом: „Она се на то 
ра жљу ти, па ски не сво је оди је ло, а об у че му шко, и оде у сви јет.“ Ју на ки ња 
има по тре бу да дво стру ко мар ки ра дис тан цу – и сво јом по ја вом, про ме ном 
спо ља шњег пор тре та и про стор ном уда ље но шћу. Да кле, уко ли ко же ли мо да 
оста не мо до след ни по ку ша ју да Хил ма но ву те о ри ју жи ра иш чи та мо на тлу 
бај ке, као сво је вр сном упут ству за от кри ва ње ин ди ви ду ал ног за пи са, мо ра-
ли би смо да дис тан ци ра ње од по чет ног ста ња, фи зич ко и про стор но, озна-
чи мо као пр ви ко рак на ма пи ини ци ја ци је (ов де схва ће ње као пут са мо спо-
зна ва ња).
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4. Ну жност: ажда ја

По што је пру жи ла аде ква тан од го вор на пр ву не по вољ ну си ту а ци ју 
ко ју је Анан ка по ста ви ла пред њу (оче ва агре си ја), ју на ки ња се на шла у по-
зи ци ји да мо ли стран ца за но во, крат ко трај но уто чи ште. То стра но ли це на 
ма пи при че при по ве дач јед но став но на зи ва до ма ћи ном. Он је по сед ник до-
ма, оно га че га се ју на ки ња на по чет ку свог пу та ну жно од ре кла. То ви ше ни-
је отац де ли је-де вој ке, али му, на не ки на чин, пред ста вља пан дан (као што 
је њен отац имао до ста кће ри, до ма ћин је имао мно го си но ва; у мо гућ но-
сти је да пру жи скло ни ште-ва тру, хра ну, пре но ћи ште…).Али, по сто ји јед на 
кључ на раз ли ка из ме ђу ове две очин ске фи гу ре: пр ва очин ска фи гу ра ни је 
зах те ва ла од ћер ке ни шта осим по слу шно сти; дру гој фи гу ри, до ма ћи ну, по-
моћ не по зна тог мла ди ћа-пре ру ше не де вој ке из у зет но тре ба јер је у опа сно-
сти да из гу би по след њег, нај мла ђег си на. Да кле, овој дру гој очин ској фи гу-
ри су по треб ни од луч ност и бор бе ност мла де осо бе ко ју је при мио на ко нак. 
Та од луч ност и бор бе ност су суп тил но пред ста вље ни бде њем, буд но шћу, а 
екс пли цит но са бљом. У овом тре нут ку пр ви пут слу ша лац мо же ви зу ел но 
да упот пу ни спо ља шњи пор трет пре ру ше не ју на ки ње, да му шкој оде ћи при-
до да и оруж је, атри бут без ко га су о ча ва ње са дру гим не при ја те љем-ажда јом 
не би био мо гућ: „Они за спу, а дје вој ка оста не сје де ћи… ско чи на но ге, па 
по гле да на вра та, а не што се по мо ли као ажда ха, а она узе са бљу па пре сје-
че ажда ху и опет сје ди у со би док се сва ну ло.“

Дру га очин ска фи гу ра је ју на ки њи на до ме сти ла оно што јој је пр ви 
отац ус кра тио – иза зов, при ли ку да на су прот успа ва ној по слу шно сти де-
мон стри ра буд ност во ље. Ажда ја ко ју се че има у овом кон тек сту два кључ на 
атри бу та: ноћ и про ждр љи вост. Они са жи ма ју тра ди ци о нал но, оп ште зна че-
ње овог сим бо ла по ко ме ажда ја пред ста вља зле и ха о тич не си ле у све ту или 
у чо ве ко вој вла сти тој при ро ди.8 Оно што на да ље од ре ђу је овог, но вог не-
при ја те ља на ју на ки њи ном пу ту ка от кри ћу соп стве ног за пи са, је сте ме сто 
ње го ве об ја ве. А то су вра та.

„По не кад се две ми то ло шке зве ри или кри ла те зве ри по ка зу ју с обе 
стра не др ве та жи во та, а че сто на вра ти ма као чу ва ри бла га, би ло под зем ног 
бо гат ства или езо те рич ног зна ња.“ 9 Дру гим ре чи ма, ју на ки ња ће се до мо ћи 
тај ног зна ња са мо уко ли ко са вла да ха ос и зло у соп стве ној при ро ди. Да би 
то ура ди ла ни је до вољ но са мо отво ре но по ка за ти гнев и мар ки ра ти дис тан-
цу. Нео п ход но је ди рект но су о ча ва ње са ха о сом. Ју на ки ња то чи ни уз по моћ 
са бље. Не до ре че но је оста ло да ли је са бља са став ни део ма ске ко ју је по не-
ла из оче вог до ма или је атри бут сте чен у ку ћи до ма ћи на ко га мо ри ажда ја. 
Све у све му, оруж је ко је га се ла ти ла има сло же ну ко но та ци ју. У ду ху јун гов-

8  Ku per, str.106.
9  Isto
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ске тра ди ци је, сим бо ли ку ма ча мо же мо по тра жи ти у пре о бра жа ју. Уз по моћ 
ма ча ју нак ко ма да ажда ју, зма ја, а то, у пси хо ло шком сми слу, зна чи раз ли ко-
ва ње ин сти ка та, де фи ни са ње не све сних са др жа ја. Ко ма да ње чу до ви шта ма-
чем је але го ри ја све сне од лу ке о ко ри шће њу сло бод ног ли би да. Дру га чи је 
ре че но, од лу ку о то ме ко јим пу тем тре ба да се кре не, тре ба да до не се све сна 
осо ба, а то је бит ни пред у слов да би не све сно да ље на пре до ва ло.10

Оно што ће се раз ви ти из ра се ца ња ажда је у овој бај ци је сте упра-
во ко му ни ка ци ја са ко њем На ка ра дом. Јун гов ским реч ни ком, је дан об лик 
пси хич ке енер ги је (са бља-од луч ност, буд ност, во ља) омо гу ћио је кон такт 
са дру гим, до тле скри ве ним енер гет ским си ла ма у ју на ку – са ко њем, осве-
шће ним ин стинк том. У Хил ма но вом ду ху ре че но, ста ње буд но сти у по гле ду 
соп стве не при ро де, усред сре ђе ност на об ра чун са не га тив ним аспек ти ма те 
при ро де у са мо ћи, ван оме та ју ћих аспе ка та спо ља шњег све та, омо гу ћи ло је 
ју на ки њи да се до мог не нај вред ни јег бла га до ко јег ин ди ви дуа мо же до ћи– 
ра за зна ва ња свог уну тра шњег гла са, или гла са Лич ног Дај мо на. Да кле, сле-
де ћи ко рак на пу ту ини ци ја ци је или са мо по зна ња, го во ри нам мо дел де ли-
је де вој ке, био би од лу чан, све стан чин об ра чу на ва ња, са гле да ва ња ани мал-
них, де струк тив них си ла у људ ској при ро ди. По сле ди ца све сног чи на (се чи-
во са бље) је по ви ше ни сте пен све сти о по зва њу и при су ству не бе ског во ди-
ча, уну тра шњег гла са. У све тлу хри шћан ске тра ди ци је, ажда ја је је дан од че-
ти ри ви да Ђа во ло ва11, а отац-до ма ћин вр хов ни му шки прин цип, Бог 12. Отац 
сед мо ри це за спа лих си но ва ко ји су по стра да ли од ажда је у то ку пр ве брач не 
но ћи (јед не од три кључ не ини ци ја ци о не тач ке у жи во ту по је дин ца13) упо зо-
ра ва ју на ки њу на опа сност: мно ги ни су за вр ши ли пу то ва ње, мно ги ни су от-
кри ли за пис у жи ру соп стве ног хра ста. „По је де ни“ су у ста њу усну ло сти и 
од су ства све сти: „Не знам, оти ду у ло жни цу, кад ују тру, а њих не ма.“

У јед ном тре нут ку, на по ми ње при по ве дач, по ја ча ва ју ћи на пе тост пре 
чу до ви шне об ја ве, иста опа сност пре ти и ју на ки њи: „Они за спу, а дје вој ка 
оста не сје де ћи, па се и њој поч не дри је ма ти…“

Оно што ју на ка при че чи ни ју на ком, из гле да, је сте спо соб ност да се у 
од сут ном мо мен ту од у пре „дре ме жу“. Или је та спо соб ност јед но став но по-
ја ча но, осве шће но при су ство Во ди ча.

5. Ну жност: су пру га

Тре ћи оме тач де ли је-де вој ке на пу ту от кри ва ња за пи са на соп стве ном 
жи ру је сте цар ска кћер, не на да но за до би је на су пру га:

10  Jung, K. G: „La vi rint u čo ve ku“, Ars Li bri, Be o grad, 1995, str. 63-71
11  Ku per, str.107
12  Ku per, str. 121
13  Đor đe vić, T: “Ži vot ni krug”, Pro sve ta, Niš, 2002, str. 177
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„Та да цар ре че:„Знаш ли ти да сам ја ре као оно ме кћер ко пре ско чи 
огра ду?“-„Па до бро“, ре че цу ра, „ја сам пре ско чио, дај је ме ни“.

Ју на ки ња је од са мог по чет ка пу то ва ња у ла тент ном не при ја тељ ству 
са жен ским прин ци пом. Ње не се стре су обез ли че не, по слу шне, не ме фи гу ре 
од ко јих се тре ба дис тан ци ра ти („Био је дан чо вјек па имао до ста кће ри…“), 
ње на жен ска оде ћа и на гост ње ног, жен ског те ла је не што што тре ба са кри-
ти, а по том по ни шти ти („…па ски не сво је оди је ло, а об у че му шко…; та да 
де вој ка по ста не му шко…“), не ве сте про ждра них до ма ћи но вих си но ва оста-
ју у жи во ту, као да су у тај ном са ве зу са ажда јом; цар ска кћи зах те ва од оца 
да по гу би де ли ју-де вој ку („Ти по сје ци сво га зе та: оно ни је чо вјек, већ цу-
ра као и ја…Од мах по сје ци мо га му жа, ја с њим ви ше жи вље ти не ћу“); пла-
нин ска ди вља ко би ла хо ће да је по је де („Си ђи амо да те по је дем“). Ју на ки-
ња од са мог по чет ка во ју је про тив соп стве не жен ске при ро де чи ји је не га-
ти ван аспект (на гон, ани мал ност, чул ност) оли чен у ажда ји и дру гим жен-
ским фи гу ра ма.

Цар ска кћер је аспект са ме ју на ки ње, раз о ча ран соп стве ном не мо ћи 
да пот пу но за го спо да ри све сним де лом сво је лич но сти и об у зда ути цај на-
гон ских, ха о тич них си ла на жи вот ни ток. Као да пр ви вољ ни чин об ра чу на 
са де струк тив ном, на гон ском си лом соп стве не при ро де ни је до во љан. За кон 
Анан ке при си ља ва ју на ки њу да у још не ко ли ко на вра та до ка же ис трај ност у 
тој бор би. Да би смо гла сна ге и ис тра ја ла, ју на ки ња је при ну ђе на да ево лу и-
ра у по ве ре њу у соп стве ни уну тра шњи глас, да то по ве ре ње учи ни не рас ки-
ди вим де лом сва ког све сног чи на. Сми сао ње ног тре ћег ко ра ка је да се тре ба 
осло ни ти на глас ко ји уну тар све сти го во ри: „…ја ћу пре ско чи ти…ја ћу те бе 
од ни је ти у зе мљу од мет ну…ја ћу те бе из ње ти у пла ни ну до је зе ра…ти ћеш 
ла сно узе ти кру ну ца ра див ско га…“ По ру ке ко је за де ли ју-де вој ку има њен 
тај ни во дич, На ка ра да, сво де се на под стрек, бо дре ње и афир ма ци ју ју на ки-
њи них те жњи. Оне јој по твр ђу ју да су пре пре ке на пу ту ини ци ја ци је као са-
мо ра зот кри ва ња са вла ди ве.

6. Ну жност: цар и кне же ви

Ко ли ко је ва жно при по ве да чу да слу ша лац упра во ову по ру ку пра вил-
но раз у ме, го во ри гру пи са ње фи гу ра оме та ча у ме ди јал ном де лу бај ке: оцим 
цар ске кће ри, и цар и кне же ви су на кло ње ни по гу бље њу де ли је-де вој ке. На-
су прот цар ској кће ри ко ја пла хо ви то, жу стро, у скла ду са жен ском не про ми-
шље но шћу, зах те ва бр зо уни ште ње ју на ка („Од мах по сје ци мо га му жа…“), 
цар, под ути ца јем кне же ва сво ју во љу ди пло мат ски при кри ва под ма ском 
нео п ход ног из вр ше ња те шких оба ве за. Очи глед но је им пулс де струк ци је, 
ини ци јал но, ја чи на стра ни жен ског прин ци па.
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Ни цар ни кне же ви као фи гу ре вла да ра и ра циа, ни су иму ни пред там-
ном сна гом жен ске де струк тив но сти, али је об у зда ва ју стр пље њем, од ла га-
њем пре су де за рад по сти за ња кон крет них, ко ри сних, ма те ри јал них ци ље-
ва (ха рач, ко њи, кру на). Уко ли ко и ове фи гу ре схва ти мо као аспек те са ме ју-
на ки ње, агон жен ског и му шког прин ци па уну тар јед не ин ди ви дуе по ста је 
пот пу но са гле див-на су прот им пул сив ној де струк ци ји ста ја ће про ми шље на, 
од ло же на де струк ци ја или, пак, по стиг нут циљ ви шег ре да (и ха рач, и ко њи 
и кру на су вред но сти и на ре а ли стич ком и на ме та фо рич ном пла ну, гра да-
тив но на ни за не). Му шки аспект са ме ју на ки ње би ће на гра ђен уко ли ко она 
ис тра је у по ве ре њу пре ма соп стве ном ра зу му, од но сно уну тра шњем гла су 
Дај мо на ко ји је во ди ка оства ре њу соп стве не па ра диг ме. У сва ком на ред-
ном ис тра ја ва њу, она ће до би ти вред ни ју на гра ду (но вац, де сет ко ња, кру-
ну) и при ли ку за при сни ји од нос са ца рем. На кон пр вог под ви га (са ку пља-
ње ха ра ча у зе мљи од мет ној), цар ће је са мо по сла ти код сво је кће ри; на кон 
дру гог под ви га (до во ђе ње ди вље ко би ле и де вет ждре ба ди), до че ка ће је за-
јед но са кне же ви ма, а на кон тре ћег (до но ше ње кру не ца ра див ско га), цар је 
до че ку је сам:

„Кад то цар ви ди, …при ми бла го, а зе та по сла сво јој кће ри; …и цар и 
кне зо ви до че ка ју га и мје сто му на чи не и раз го ва ра ху се; …и цар му на чи ни 
мје сто код се бе, и раз го ва ра ху се…“

Сим бо ли ка цар ске фи гу ре је ве о ма бо га та. За др жа ва ње при по ве да ча 
на епи зо да ма цар ских за да та ка у све тлу те сим бо ли ке са мо до би ја на зна ча-
ју. Ова пло ће ње бо га сун ца, син не ба цар у мно гим ми то ло ги ја ма пред ста вља 
у ства ри не бе ску, ду хов ну власт, вр хун ско са вр шен ство и му дрост.14 На пор 
ју на ки ње да јој цар и кне же ви на чи не „мје сто“ до се бе и да се са њом „раз го-
ва ра ју“ као са се би рав ном је, у ства ри, ду бо ка але го ри ја ду хов ног са зре ва-
ња, по сед ни штва над езо те рич ним зна њи ма, над му дро шћу. Кне же ви и цар 
су фи гу ре ини ци ја на та ко ји су соп стве не по тра ге за жи вот ним обра сци ма 
кру ни са ли успе хом и по ста ли вла да ри му дро сти. Ју на ки њин циљ је да се ди 
са њи ма за истом ду хов ном со фром.

Сва ко од три те шка ис ку ства са вла да ла је ослу шку ју ћи уну тра шњег 
Во ди ча, На ка ра ду. Сва ко од тих ис ку ста ва учи ни ло ју је бо га ти јом. А по-
след ње ју је од ве ло ко нач ном иш чи та ва њу за пи са у соп стве ном жи ру. И, ма-
да је им пулс хра ста у њој од по чет ка го во рио да на мет ну те гра ни це ни су ње-
не гра ни це (тек јед на од кће ри, ши ро ки јен дек, од мет на зе мља, ди вља ко би-
ла, див), да мо же да но си оде ло и опре му ју на ка, да же ни прин це зу, да се ди 
са ца рем, тек по след њи не при ја тељ ју је од вео пот пу ном оства ре њу.

14  Ku per, str.28
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7. Ну жност: див

Го во ре ћи реч ни ком сим бо ла, ар хе тип ди ва15 пред ста вља емо ци о нал не 
фак то ре си ро ве сна ге ко ји још ни су ушли на под руч је људ ске све сти. Ди во-
ви има ју огром ну сна гу и по зна ти су по сво јој глу по сти. Мо гу ће их је пре ва-
ри ти. Они су жр тве сво јих афе ка та и за то су бес по моћ ни упр кос ве ли кој сна-
зи. Сна жни емо ци о нал ни им пул си ко је они пред ста вља ју су још уко ре ње ни 
у ар хе тип ском под зе мљу и кад се по ста не жр тва ових нео б у зда них им пул-
са, он да смо ди вљи, из ван се бе, бе сни, глу пи као ди во ви; мо жда по ка же мо 
огром ну сна гу, али на кра ју смо сло мље ни.

У пси хо ло шком све тлу, да кле, по след њи не при ја тељ де ли је-де вој ке 
би ла би Глу пост. До ди вов ске зе мље сти же се, ка же при по ве дач, пре ко мут-
не, смр дљи ве во де, по крај ја бу ке гор ких и отров них пло до ва, а крај пу та 
озна ча ва ста ра же на ко ја па ли ва тру дој ка ма не зна ју ћи за ло па ту – ди во-
ва мај ка. Оруж је ко јим ће де ли ја-де вој ка ра то ва ти про тив ди ва, глу по сти, је 
аде кват но – лу ка вост. На о ко ће пре у зе ти од ли ке ди вов ске зе мље – по пи ће 
мут ну во ду, по је шће гор ку ја бу ку, а за тим про све тли ти ди во ву мај ку и за до-
би ти за хвал ност (на чи ни ће јој др ве ну ло па ту да ста ри ца не би по вре ђи ва-
ла дој ке ва тром).

Ку пер го во ри о ди ву као сим бо лу сти хиј не, пра и скон ске си ле, та ме 
и но ћи, фи гу ри ко ја мо же има ти ам би ва лент ну уло гу зло тво ра и до бро тво-
ра.16 При ча „Отац и ње го ве кће ри“ мо же до не ти још јед ну по твр ду о дво-
стру кој уло зи ди ва. Ма да ју ри за де вој ком-кра дљив цем кру не, пре те ћи да је 
уни шти, див јој сво јом кле твом и не при ја тељ ством чи ни са мо до бро – пре-
тва ра је у му шкар ца, у храст ко ме је жир де вој чи не суд би не од по чет ка те-
жио. Од тог мо мен та она ни је ви ше на ка ра да ма ски ра на у ко стим му шкар-
ца, већ но во би ће. За вр ше так при че, са бла го ла сцив ним под тек стом, ко мен-
та ром цар ске кће ри на кон тре ће но ћи про ве де не у ло жни ци, та ко ђе го во ри о 
ју на ки њи ном но вом иден ти те ту ( „Не мој ми ни кад по гу би ти му жа, ни га ку-
да спре ма ти да по ги не.“).

Мо дел де ли је-де вој ке но си још јед ну по ру ку: не мо же се за до би ти вр-
хун ска му дрост и се сти на пре сто са мо спо зна је уко ли ко се не оку се мут на 
во да и гор ке ја бу ке глу по сти.

8. Дај мон и Анан ке

Усме ни при по ве дач нас сва ком епи зо дом на во ди на за кљу чак да моћ 
ју на ко вог Дај мо на на ди ла зи моћ Ну жно сти, или, на још ин три гант ни ју 
прет по став ку: да је ну жно са деј ство Анан ке и Дај мо на у ци љу „осве жа ва-

15  Ku per, str. 34
16  Isto
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ња“ ју на ко вог се ћа ња на соп стве ну па ра диг му. При су ство Анан ки них оме-
та ча, ју на ко вих не при ја те ља је, као и при су ство Дај мо на, по ма га ча, кон стан-
та бај ков ног све та. Без деј ства не при ја те ља при су ство Дај мо на не би би-
ло са гле ди во, за пис лич не па ра диг ме остао би ју на ку тај на. Ко ра ци на пу ту 
ини ци ја ци је, или, у овом сми слу, вра ћа ња на пут са мо све шће ња, оста ли би 
не рас по зна тљи ви.

Оно што је за јед нич ко свим ју на ци ма усме них при ча је сте мо ти ва ци-
ја, во ља за кре та њем и про ме ном. То кре та ње и про ме на го во ре о те жњи ју-
на ко вих скри ве них аспе ка та за оства ре њем. Они све до че о „им пул су хра ста 
у жи ру“, од но сно о „хра сто ви то сти жи ра“.17 И ми се да нас слу жи мо ли ко ви-
ма при ча исто она ко ка ко су се њи ма слу жи ле кул ту ре у свим вре ме ни ма – 
„да от кри ва њем њи хо вих мо гућ но сти на дах не мо обич не жи во те. Из ван ред-
ни љу ди под сти чу, во де и опо ми њу. Уз ди жу ћи се у ход ни ци ма има ги на ци је 
– као ста туе ве ли чи не, пер со ни фи ка ци је ди во те и пат ње-они нам по ма жу да 
пре у зме мо оно што нам је да то као што су они пре у зе ли оно што је би ло да-
то њи ма. Они на шем жи во ту да ју има ги нар ну ди мен зи ју. То, за пра во, и тра-
жи мо…да би смо се уз ди гли до њи хо вог: да, збли жа ва ју ћи се с њи хо вим све-
том, свој учи ни мо ма ње не под но шљи вим… Ова оли че ња по ја ча не има ги на-
ци је уре зу ју нам се у ду шу и по ста ју ње ни учи те љи.“18

Ако де ли ја-де вој ка из по ме ну те при че мо же не че му да нас на у чи, то 
је: упор но на сто ја ње да се клуп ко соп стве не суд би не, по тен ци ја ла, ка рак те-
ра, раз мо та до крај њих раз ме ра, ма кар то зна чи ло пот пу но по ни шта ва ње по-
чет не кон фи гу ра ци је кон ца, све га оно га што смо не ка да ми сли ли да је смо и 
све га оно га што смо не ка да сма тра ли сво јим крај њим до ме том.

По чет на по зи ци ја де ли је-де вој ке је већ мар ки ра на ну жно шћу изо ла-
ци је: „Био је дан чо вјек па имао до ста кће ри, па му јед на не што ис ква ри, те 
је отац поч не ка ра ти. Она се на то ра жљу ти, па ски не сво је оди је ло, а об у че 
му шко, и оде у сви јет.“ Ово је је ди но ме сто у бај ци на ко ме се по ми ње отац 
ју на ки ње и је ди но ме сто на ко ме се по ми њу оста ле кће ри. Ма да и на слов 
са др жи об лик мно жи не („Отац и ње го ве кће ри“), ниг де се ви ше то ком при-
по ве да ња на род ни аутор не ће освр ну ти на по ро дич но по ла зи ште ју на ки ње, 
на ње не се стре о ко ји ма зна мо са мо да их је би ло мно го, ни ти на ње ног оца. 
Мно што кће ри упу ћу је на пре ди ни ци ја ци о ни пе ри од у жи во ту ин ди ви дуе 
ка да је пот пу но укло пље на у ко лек тив, не све сна сво је по себ но сти, ни ти ну-
жно сти от кри ва ња те по себ но сти. Отац има уоби ча је ну, на пр ви по глед не-
при ја тељ ску функ ци ју под стре ка ча одва ја ња. У ства ри, он пред ста вља прет-
по став ку бу ду ћег уда ља ва ња ју на ки ње од по чет не по зи ци је и ње ног кре та-
ња ка са мо спо зна ји:

„…али му јед на не што ис ква ри…“

17  Hil man, str.53.
18  Hil man, str. 60.
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Мо же се прет по ста ви ти да је „квар“ ко ји је де вој ка по чи ни ла сли чан 
оно ме ко ји Пе пе љу га чи ни, би ло да је реч о из ра зу не по слу шно сти би ло да 
је по чи њен из ра до зна ло сти и не спрет но сти. И тај „квар“ пред ста вља јед но 
од ли ца Ну жно сти. Оче ва грд ња, љут ња ју на ки ње и од ла зак у свет су ко ра-
ци ко ји сле де ло ги ку Анан ки не ни ти. Ка рак те ри стич но је ка ко бај ка, на да-
ље, за др жа ва об ја ву Дај мо на-по моћ ни ка мо ти вом за слу ге. Не по зна ти до ма-
ћин је при мио де вој ку пре о бу че ну у мла ди ћа, на ко нак. Она му уз вра ћа и у 
знак за хвал но сти бди це лу ноћ и уби ја ажда ју ко ја је по мо ри ла не ко ли ко до-
ма ћи но вих си но ва на спа ва њу. Као на гра ду, до ма ћин де ли ји-де вој ци по кла-
ња ко ња чу де сних мо ћи – На ка ра ду иза чи је се не у глед не по ја ве кри је во-
дич-по моћ ник. Ако по сма тра мо бај ку као але го рич ни мо дел ре ал ног ег зи-
стен ци јал ног кре та ња на пу ту са мо спо зна је, на ме ће се за кљу чак да се но-
си лац лич не тај не, ан ђео чу вар или Дај мон об ја вљу је са мо под од ре ђе ним 
усло ви ма, у окол но сти ма за слу ге. То не зна чи да ње го во при су ство ни је леб-
де ло још над при мар ном ег зи стен ци јал но-при по вед ном фра зом: „Био јед-
ном је дан чо вјек.“

„Ако је „из у зет но“ об у хват ни ја ка те го ри ја, та да ће мо о ду би на ма људ-
ске при ро де ви ше на у чи ти про у ча ва ју ћи јед ну из ван ред ну осо бу не го узо рак 
на го ми ла них по је ди нач них слу ча је ва. Јед на је ди на епи зо да осве тља ва чи-
та во вид но по ље“, пи ше Хил ман.19 А свет усме не књи жев но сти ни је ни шта 
дру го до га ле ри ја са из ло же ним пор тре ти ма из у зет них. Из у зет но у де вој ци 
из бај ке „Отац и ње го ве кће ри“ је сте то што јој мо же мо, као рет ким фи гу ри-
на ма еп ске усме не по е зи је, при до да ти атри бут „де ли ја“. „Хра сто ви тост ње-
ног жи ра то ли ко је сна жна да ме ња ини ци јал ну за ми сао Ну жно сти, Анан ке. 
Ова ју на ки ња пред ста вља мо дел ини ци јан та ко ји не за зи ре од не пред ви ди-
вих тран сфор ма ци ја соп стве не при ро де, ма ко ли ко се оне чи ни ле дра стич-
ним или не ло гич ним. Ње на по сте пе на ме та мор фо за од жен ског би ћа у би ће 
му шког по ла у ства ри пред ста вља дир љи ву але го ри ју хра бро сти ко ја нам је 
сви ма по треб на на пу ту са мо спо зна је. То је хра брост упо зна ва ња сво је пра-
ве при ро де и по нов ног огле да ња у кри стал ном огле да лу из вор не пред ста ве.

Њен гнев је од мо тао клуп ко сле де ћих по те за: пр во је ски ну ла сво је 
жен ско оде ло ко је ју је укла па ло у уоби ча је ну, без лич ну па три јар хал ну сли-
ку узор не кће ри. Ски да ње оде ће у ова квом кон тек сту има зна че ње од ри ца ња 
од од ре ђе ног сти ла жи во та и од ри ца ња од на мет ну тих пра ви ла. На гост жен-
ског те ла је сле де ћи ме ђу мо ме нат ко ји на тре ну так по твр ђу је при ро ду ини-
ци јал не по зи ци је (жен скост-по слу шност, по кор ност, сла бост, не ин ди ви ду-
ал ност…). Ме ђу тим, сле де ћи сег мент но си, на кон гне ва, но ву по твр ду хи ро-
ви то сти жи ра и скло но сти не кон вен ци о нал ним, нео бич ним по те зи ма (обла-
че ње му шког оде ла, про ме на иден ти те та, од ла зак у свет, за у зи ма ње дис тан-
це пре ма све му што је прет хо ди ло, изо ла ци ја, ноћ, бде ње, са бља као атри-

19  Hil man, str.61.
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бут, бор ба про тив сил не жи во ти ње, про ме на ви ђе ња од стра не дру гих ли ко-
ва – о њој го во ре као о „чо вје ку“).

Исто ри ја књи жев них скулп ту ра је сте га ле ри ја из у зет них. Ни су све 
кће ри оца из бај ке кре ну ле на пут. Са мо јед на од мно гих. Чи ње ни ца да се и 
у ствар ном жи во ту рет ки од ва же на де ши фро ва ње лич ног за пи са, по Хил-
ма ну, сна жно је из во ри ште књи жев не умет но сти: „… књи жев ни ли ко ви… 
су има ги нар ни мен то ри ко ји по не кад не пре ста ју да бу ду во ди чи ни у по од-
ма клим го ди на ма.“20

При ча о де ли ји – де вој ци је са мо јед на од мно гих на род них при ча у 
чи јем под тек сту ле жи, та ко ђе, по ру ка о де ми сти фи ка ци ји ро ди те ља, о њи-
хо вој ми нор ној уло зи у жи во ту по је дин ца. Им пулс хра ста ју на ку на ла же да 
се пре пур сти све ту као ва ја ру, од га ји ва чу и учи те љу. Ово пре пу шта ње је по-
чет ни ко рак сва ког ини ци јан та на пу ту са мо спо зна је. Сва ка бај ка на мо де-
лу јед ног ју на ка де мон стри ра ка ко се „ро ди тељ ски бри не о на ма све што нас 
окру жу је… да све та ни кад не не до ста је, да он зу ји и цве та од упут ста ва ко-
ја су увек на рас по ла га њу.“21

Ју на ки њи бај ке „Отац и ње го ве кће ри“ се по од ме та њу у свет пру жа 
мно штво при ли ка да се у ову исти ну уве ри. Не по зна ти до ма ћин ће јој пру-
жи ти хра ну, ко нак и по кло ни ти ко ња за лак ше пу то ва ње, у не по зна том гра-
ду би ће при мље на као цар ски зет, у да ле кој, не по зна тој пла ни ни ви со ка је-
ла ће јој би ти скло ни ште пред ди вљом ко би лом, у зе мљи ди во ва јед на мут-
на во да, гор ко ста бло ја бу ке и ста ри ца са ра ње ним дој ка ма ће уме ти да јој 
уз вра те па жњу и за у ста ве ди во ву по те ру…

Да кле, по Хил ма ну, ју нак при че, у овом слу ча ју, ју на ки ња ини ци јант, 
је она фи гу ра ко ја је из гра ди ла од нос по ве ре ња са све том (њен лич ни во ђа, 
дај мон На ка ра да је у ра сту тог по ве ре ња охра бру је; под деј ством ње го вог 
гла са, де ли ја-де вој ка нео п те ре ће на стра хом од ла зи у од мет ну или ди вов ску 
зе мљу, ви со ку пла ни ну; ма да пре пун опа сно сти, тај исти свет је спре ман да 
ода бра ни ма ука же на глат ке и све тле ка ме не по вр ши не на ко је тре ба ста ти 
при пре ла же њу пре ко мут не во де зла). Ју нак ини ци јант је онај ко ји је из гра-
дио од нос по ве ре ња са све том. Без тог по ве ре ња не ма има ги на ци је. Без има-
ги на ци је не ма ви зи је да љег пу то ва ња.

Пу та ња сва ке ду ше у тра га њу за соп стве ном па ра диг мом сли ко ви то је 
пред ста вље на у пу то ва њу мит ског ју на ка. Ду ша се кре ће у кру жним пу та-
ња ма, ре као је Пло тин.22 Оту да се ни жи вот не слу жи пра во ли ниј ским пу те-
ви ма; он, на про тив окле ва, дан гу би, лу та, од у ста је, на но во за по чи ње, по на-
вља се… жи вот је ста би лан ха ос, збр кан и мо но тон у исти мах, и ја не мо-
гу уна пред зна ти ко ји ће бе зна ча јан и ба на лан бит у ула зној вред но сти (сва-

20  Hil man, str. 249
21  Hil man, 135,136
22  Plo tin: Ene a de IV, NI RO „Knji žev ne no vi ne“, Be o grad, 1984, str. 139-147
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ђа са оцем, го вор жи ра као го вор же сти не) до ве сти до круп не и зна чај не из-
ла зне вред но сти“23 (да ју на ки ња пре ста не да бу де са мо јед на од кће ри, јед-
на од обич них ко је ни ка да не ће кре ну ти у по тра гу; да ју на ки ња не од у ста-
не од про ме не и да се не по ко ри прет њи по гу бље ња од стра не цар ске по ро-
ди це…).

Сва ко одва ја ње је не за о би ла зни део об ре да ини ци ја ци је. Де вој ка се 
одва ја од оче вог до ма, до ма ћи но вог до ма, цар ског дво ра… „Иде ја „оде ље-
ног“ отва ра ка пи ју вр та ин ди ви ду ал но сти. Она нам је по треб на да би смо 
се по твр ди ли у сво јој не по но вљи во сти и чу ли њен зов…24 Фан та зам о изо-
ла ци ји мо же нам по мо ћи да се по бри не мо за дај мо на… по вла че ње у оса му 
(је) об на вља ње ве зе са сво јим вла сти тим по зва њем, сво јом оде ље ном суд-
би ном.“25

Те жи на за да та ка пред ко јим се на ла зе ју на ци усме них при ча је фан-
та стич на, не ве ро ват на. Зар нас при по ве дач не при пре ма та ко на увид да је 
из вор на пред ста ва ко ју смо до не ли са со бом на свет из у зет но зах тев на и да 
тра жи од нас мно го ве ре?26 Та пред ста ва ће тра жи ти нај пре од ме та ње у не-
по зна то, за тим са се ца ње чу до ви шта соп стве не на гон ске, де струк тив не при-
ро де, а по том, ис трај ну, по твр ђе ну бор бу за оп ста нак за цар ском тр пе зом – 
тр пе зом ду хов не вла да ви не. У обич ном жи во ту, под ви гом ће мо сма тра ти 
хра бар од го вор ду ше на жи вот не до га ђа је. „Та нео че ки ва на од сту па ња не 
спу та ва ју глав ну на ме ру ни ти је по др жа ва ју. Она је за пра во пре кра ја ју, као 
да од го во ри ду ше на жи вот не до га дја је исто вре ме но ме ња ју устрој ство и ла-
ђе и ње не пу та ње. Пра ва је ве шти на ура сти у свет.“27

Ко ли ко нам за пра во да ју на род не умо тво ри не ако поч не мо да их по-
сма тра мо као тра ди ци о нал не мо де ле за „ура ста ње у свет“? Ако се основ ни 
пси хо ло шки за да так сва ке ин ди ви дуе са сто ји у отва ра њу пре ма све ту, у ура-
ста њу у ње га, ка ко твр ди Хил ман, мо гу ће је про цес ини ци ја ци је по сма тра-
ти као про цес пси хо ло шког са зре ва ња. Са зре ва ње омо гу ћу је да се „лич ност 
од вра ти од фо ку си ра но сти на его цен трич не пре о ку па ци је и окре не се пре-
о ку па ци ја ма за јед нич ким чи та вом људ ском ро ду, да над ра сте се бе и усме-
ри сво је по зва ње пре ма све ту и ње го вим зах те ви ма“.28 Ка кав мо дел слу же ња 
за јед ни ци ну ди усме ни при по ве дач? На да све, реч је о слу же њу „цар ству“. 
Цар ство је у бај ка ма ме та фо ра за ус пи ња ње до вр хун ске му дро сти. До му-
дро сти ју нак сти же са вла да ва њем стра ха од све та. На чи ном на ко ји са вла-
ђу је стра хо ве, он по ста је обра зац за пре о бра жај сва ког по је дин ца, а ти ме и 
за јед ни це у це ли ни. Да кле, цар ству, за јед ни ци, нај бо ље се слу жи уз ди за њем 

23  Hil man, str.213.
24  Hil man, str. 226.
25  Hil man, str.228.
26  Hil man, str. 305.
27  Hil man, str. 309.
28  Hil man, str. 360-361.
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из над стра ха, пу ним от кри ва њем соп стве них по тен ци ја ла, сти ца њем спо-
кој ства ко је до но си му дрост.

Ет хос ан тро пои да и мон, го во рио је Хе ра клит. Ка рак тер је суд би на. 
Ка кав ка рак тер је спо со бан да из не се по да ре ни жир до хра ста, да из ве де пут 
са мо спо зна је до кра ја? Усме ни при по ве дач от кри ва: то је бун то ван, про ми-
шљен, упо ран, ма што вит, чо век усме рен ка ви зи ји, ис тра јан, не по ми рен са 
пре пре ка ма, по кре нут, мо ти ви сан, об да рен ин тен зив ном енер ги јом, са мо-
ди сци пли ном, ам би ци јом, чвр стим уве ре њи ма, уз ви ше ним иде а ли ма, са мо-
кон тро лом. Де ли ја-де вој ка, ви де ли смо, по се ду је све еле мен те овог, иде ал-
ног мо де ла.

Мо дел по на ша ња ко ји но си ју на ки ња бај ке, да кле, са сто јао би се у од-
го во ри ма на деј ство Ну жно сти чи је ли це увек но си цр те агре си је и го спо-
дар ства. Бај ка нам овим мо де лом су ге ри ше и хро но ло ги ју пра вил но за у зе-
тих ста во ва:

■  пру жа ње от по ра, отво ре но ис по ља ва ње гне ва;
■  од ри ца ње од ста рог иден ти те та, ста вља ње ма ске же ље ног иден ти-

те та – од но сно ства ра ње ви зи је же ље ног иден ти те та;
■  про стор но дис тан ци ра ње од по чет ног ста ња;
■  при хва та ње иза зо ва, си ту а ци је ко ја зах те ва од луч ност и буд ност 

(ак ти ви ра ње све сти – са бље);
■  де мон стра ци ја буд но сти у са вла да ва њу де струк тив них, на гон ских 

си ла у соп стве ној при ро ди (од лу ку о да љем пу ту до не ће осо ба по ви ше не 
све сти);

■  от кри ва ње но ве енер гет ске си ле уну тра шњег гла са, са мо по у зда ња 
(ово је омо гу ћи ло ак ти ви ра ње буд но сти, во ље у прет ход ном ста ди ју му);

■  по твр да соп стве ног по ве ре ња у уну тра шњи глас и не по зна та под-
руч ја, ево лу и ра ње у том по ве ре њу кроз но ве иза зо ве, кроз бор бу му шког и 
жен ског прин ци па у сва ком по је дин цу;

■  де мон стра ци ја лу кав ства и хи тро сти у бор би са Глу по шћу, сле пи-
лом фи зич ке сна ге, а све за рад:

■  по сти за ња ви шег ци ља – ду хов ног са зре ва ња, по сед ни штва над езо-
те рич ним зна њем – над му дро шћу и спо кој ством.

Овај пут, по ка зу је бај ка, зах те ва бун тов ну, упор ну, мо ти ви са ну ин ди-
ви дуу, скло ну са мо ди сци пли ни, чвр стим уве ре њи ма и уз ви ше ним иде а ли-
ма. Оруж је ко је се мо ра на тај пут по не ти са со бом је: спрем ност на отво ре-
но по ка зи ва ње емо ци је (от пор), буд ност све сти (са бља), по ве ре ње у сосп-
тве ни глас (коњ), му дра и пра во вре ме на реч (лу кав ство).

Мо жда је нај у зви ше ни ји циљ при по ве да ња, у ства ри, под сти ца ње сла-
бих и кло ну лих да по но во осе те ве ли чи ну упи са ну у соп стве ни жир. Мо-
жда се кра љев ски пар на кра ју бај ке не обра зу је за рад се бе, не го ра ди ства-
ра ња, но ве, је дин стве не суд би не ко ја ће по но во кре ну ти у са зна ва ње за пи-
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са у жи ру. Мо гу ће је да оту да по ти че осе ћај из ве сне по но вљи во сти на кра ју 
сва ке бај ко ви те при по ве сти, јер је ста за ко ју опи су је бај ка по но вљи ва, веч-
на. Краљ и кра љи ца ни су фи гу ре по ста вље не да вла да ју, већ да слу же дру-
ги ма као вр хун ски пси хо ло шки циљ.

Хил ман, у скла ду са сво јом јун гов ском ори јен та ци јом, твр ди да по-
сто ји вр ста ин ту и ци је свој стве на це ло куп ном људ ском ро ду, по себ на вр ста 
сен зи би ли те та ко ји он на зи ва „мит ским“. Ре цеп ци ја ми та по чи ва ла би упра-
во на овој вр сти ин ту и ци је. То је спо соб ност опа жа ња па ра диг ме, вред ног 
обра сца ко ја се ак ти ви ра при ли ком пра ће ња мит ских де ша ва ња. Мо дел ју-
на ка бај ке усва ја се за хва љу ју ћи ис тој вр сти сен зи би ли те та.

Ко ме при па да глас при по ве да ча? Из во ри ште усме не бај ке је ми сте ри-
ја ко ли ко и пут ње них ју на ка. У не ком има ги на тив ном, хил ма нов ском кон-
тек сту, мо гу ће би би ло од ре ди ти тај глас као глас ви до ви тог ко ња На ка ра-
де, Дај мо на, ан ђе ла чу ва ра све оп штег чо ве чан ства. Сва ко ме Дај мо ну, пи-
ше Хил ман, по тре бан је вла сти ти удео у ле по ти… (он) же ли да бу де ви ђен, 
за па жен, при знат… Ме та фо ра је ње гов ма тер њи је зик, исти онај ко ји тво-
ри по ет ску осно ву ума,29 а бај ка се, ви де ли смо, мо же раз у ме ти као про ши-
ре на ме та фо ра, але го ри ја, па ра бо ла о жи ру ко ји је кре нуо на „хра сто ва ње“ .

За кљу чак

Пси хо ло шки при ступ еле мен ти ма ини ци ја ци је у све ту бај ков них ју-
на ка за сно ван је на сту ди ји „Код ду ше“ Џеј мса Хил ма на и су ге ри ше јед-
ну од мо гу ћих по ру ка фан та стич не при по вет ке као спе ци фич но ко ди ра ног 
тек ста. Ре а ни ма ци ја ан тич ких, Со кра то вих и Пла то но вих иде ја о Дај мо ну и 
Анан ка ма омо гу ћи ла је ус по ста вља ње од ре ђе них па ра ле ла. При по ве дач је 
по сма тран као пре но си лац ва жног жи вот ног упут ства. Чу де сни по ма га чи и 
по вољ не си ту а ци је ту ма че не су као оте ло тво ре ње Дај мо на, тај ног лич ног 
пра ти о ца, ан ђе ла чу ва ра, уну тра шњег со кра тов ског гла са ко ји по зна је за пис 
ути снут на жи ру сва ке по јед ни нач не суд би не. Не при ја те љи ју на ка бај ке би-
ли би оте ло тво ре ње Анан ке, Ну жно сти.

Ју на ки ња бај ке „Отац и ње го ве кће ри“ (Чај ка но вић, 62) ана ли зи ра-
на је као ра ди ка лан мо дел от кри ва ња соп стве не па ра диг ме, за пи са у жи-
ру „хра сто ви те“ жи вот не пу та ње. Мо дел по на ша ња ко ји но си ју на ки ња ове 
бај ке са сто јао би се у од го во ри ма на деј ство Ну жно сти чи је ли це увек но си 
цр те агре си је и го спо дар ства. На тај на чин, бај ка се мо же раз у ме ти као ка та-
лог пра вил но за у зе тих жи вот них ста во ва: пру жа ње от по ра гра ни ца ма, отво-
ре но ис по ља ва ње гне ва, од ри ца ње од на мет ну тог иден ти те та, дис тан ци ра-
ње од по чет ног ста ња, кон стант на буд ност, опрез при са вла да ва њу на гон-

29  Hil man, str. 69, 70.
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ских си ла у соп стве ној при ро ди, лу ка вост и хи трост у бор би са Глу по шћу, 
по сти за ње ви шег ци ља у ви ду ду хов ног са зре ва ња, му дро сти и спо кој ства.

Ова кав при ступ ту ма че њу еле ме на та ини ци ја ци је омо гу ћа ва са гле да-
ва ње ви шег ци ља при по ве да ња, а то је под сти ца ње сла бих, кло ну лих или за-
спа лих да се су о че са за бо ра вље ним зна ча јем за пи са у жи ру соп стве не, хра-
сто ви те суд би не.
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The Elements of the Ritual of Initation in Serbian 
Folk Tales and Hillmans psychoanalitic approach

Summary

A psychological approach to the elements of initiation in the world of fairy tales 
heroes is based on the study „The Soul’s Code“ by James Hillman, and it proposes one 
possible decoded message of a fantastic story as a specifically coded text. The reanima-
tion of the ancient ideas of Socrates and Plato about Daimon and Ananke has enabled 
the setting a major message in the form of a user’s manual for life. Miraculous support-
ers and favourable circumstances have been interpreted as the embodiment of Daimon, 
a secret personal companion, angel savior, Socrates’ internal voice that knows the insig-
nia on the acorn of each and every individual destiny. The enemies of the fairy tale heroes 
would be the embodyment of Ananke, Necessity.

The heroin of the fairy tale „The Father and His Daughters“ (Čajkanović, 62) has 
been analysed as a radical model of discovering her self-paradigm, written in the acorn 
of the „oak-like“ life trajectory.The behavioural pattern of the heroine is influenced by 
the actions of Necessity who is always defined by aggression and despotism. In this man-
ner the tale could be understood as a catalogue of all the right approaches to life: a de-
fiance of boundaries, an open display of wrath, a denial of imposed identity, a distancing 
from the original status, permanent vigilance, alertness ti fight personal passions, sharp-
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ness and quickness in fighting Stupidity (Giants), and the accomplishment of a higher 
purpose in the shape of acquiring spiritual maturity, wisdom and tranquility.

This kind of an approach in interpreting the elements of initiation provides an op-
portunity to consider the higher purpose of narration, and that is to support the weak, 
crestfallen or slumbering to face the forgotten meaning of the mark written in the acorn 
of their own oak-like destiny.

Keywords: initiation, rite, separation, marginal, uniting, motif, wedding, code
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АЛ БАН СКА ВИ ЛА-ЗА НА
Ре зи ме

Ми то ло ги ја пред ста вља скуп ми то ва и њи хо во про у ча ва ње уну тар јед не ци-
ви ли за ци је или на ро да, или у јед ном исто риј ском раз до бљу.

Мит, у исто риј ском сми слу, пред ста вља при чу из на род ног пре да ња ко ја го-
во ри о над при род ним би ћи ма, пре ци ма или ју на ци ма и њи хо вим нео бич ним, нат при-
род ним де ли ма. Та ко ђе се мо же де фи ни са ти и као ствар на или из ми шље на при-
ча ко ја се обра ћа све сти јед ног на ро да пу тем од ре ђе них дру штве них и кул тур них 
обра за ца или сна жних ко лек тив них осе ћа ња (укљу чу ју ћи пред ра су де и сл.).

Ми то ло шко би ће се мо же об ја сни ти као по ја ва у ви ду чу до ви шта, при сут-
на у фол кло ру и ми то ви ма јед ног на ро да.

У на став ку тек ста би ће пред ста вље на За на (ал бан ска ви ла) као ми то ло-
шко би ће у на род ној ми то ло ги ји Ал ба на ца, њен из глед, скло но сти, спо соб но сти, од-
нос пре ма љу ди ма и слич но сти са дру гим ви ла ма.

Кључ не ре чи: ве ро ва ње, ви ла, За на, ми то ло ги ја, ми то ло шко би ће, на род, 
оби чај, фол клор

Увод

да би се дао ши ри, пот пу ни ји опис ми то ло ги је јед ног на ро да, по ред 
по сто је ћих ли те рар них сту ди ја на ову те му, по тре бан је ду жи вре мен ски пе-
ри од, уз си сте мат ско ис тра жи ва ње раз ли чи тих пре де ла зе мље. Код Ал ба на-
ца, на жа лост, још увек не ма кон крет них до ка за да би се мо гло об ја ви ти из-
да ње о ал бан ском ми то ло шком све ту ко ји је ве о ма бо гат и, у не ким кра је-
ви ма, очу ван и жи ви и дан да нас. Али, са дру ге стра не, по сто је са ку пље ни 
ма те ри ја ли о не пот пу ним за па жа њи ма и сту ди ја ма, што од стра не стра них 
ауто ра, што од ал бан ских струч ња ка у по ме ну тој обла сти. Пот пу ни ји по да-
ци и ана ли зе на ла зе се у де ли ма по зна тих ал ба но ло га, као што су Ха ни (Ha-
ni), Ноп ча (Nop ça), Дур хам (Dur ham), Лам бер ци (Lam bre ci), Ече рем Ча беј 
(Eçe rem Ça bej) и мно ги дру ги. Са ку пље них ма те ри ја ла о ал бан ској ми то ло-
ги ји има мно го и на ла зе се у раз ли чи тим ча со пи си ма (нпр. „Зве зда на све-
тлост“ („Hylli i dri tës“), „Све тлост“ („Dri ta“)), или у дру гим из да њи ма, и да-
ли су ва же ћи до при нос за упо зна ва ње и чу ва ње овог зна чај ног де ла кул ту-
ре Ал ба на ца.
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Ми то ви, ри ту а ли и ве ро ва ња, углав ном па ган ског по ре кла, про же ти 
су еле мен ти ма и до га ђа ји ма мо но те и стич ке ре ли ги је као и код оста лих на-
ро да. Ми то ло шки фе но ме ни се мо гу опа зи ти у на чи ну жи вље ња, у тра ди ци-
о нал ном на чи ну ис хра не, у но шња ма, зе мљо рад њи, сто чар ству, за нат ству, 
као и у про сла ва ма. Нај зна чај ни ји ри ту а ли, оби ча ји и ве ро ва ња у жи во ту чо-
ве ка ве за ни су за дом и око ли ну до ма (во де, по себ не вр сте др ве ћа). Ова ве-
ро ва ња су за др жа на до да нас кроз ми то ло шка би ћа у ми то ло шким при ча-
ма. Ми то ло шких би ћа има пу но, али ве ро ва ња и ма гиј ских ри ту а ла у окви-
ру ми то ло ги је, го то во да не мо гу да се на бро је, јер сва ка област, зо на, ет нич-
ка за јед ни ца, пле ме, се ло, фа ми ли ја, итд. мо же да по се ду је од ре ђе не осо-
бе но сти, од ре ђе на су је вер ја, „ино ва ци је“ или на ви ке ко је ни ко дру ги не ма.

Јед но од по ме ну тих мно го број них ал бан ских ми то ло шких би ћа је сте 
За на (ви ла)1, ко ја за у зи ма по себ но ме сто у де ло ва њи ма хе ро ја опи са них у 
ба ла да ма, као и у ми то ло шким ле ген да ма. Ње ни древ ни ко ре ни мо гу се опа-
зи ти у сва ко днев ном кон тек сту кул та при ро де код Ал ба на ца. Тре ба на по ме-
ну ти да се нај че шће ја вља у ви ду За не са пла ни не, од но сно пла нин ки ње.

Пре по ја ве За не, са ње ним су штин ским атри бу ти ма, опа жа се ула зак 
бо жан ства, де ви чан ске при ро де, за шти та би ља ка и ди вљих жи во ти ња, жен-
ских бо жан ских ло ва ца.

По ре кло име на За на

Об ја шња ва ју ћи древ но по ре кло ал бан ске За не, Нор берт Јокл2 (Nor bert 
Jo kli) сма тра да ово име до ла зи од име на Za (za ni, zë ri) или, што је и ве ро-
ват ни је, спа ја њем ове ре чи са ро манскм име ном Di a na, илир ске бо ги ње ло-
ва. Ово ми шље ње је по твр дио исто ри чар Кон стан тин Ји ри чек (Kon stan tin Ji-
ri çek). По зна ти ал бан ски лин гви ста, Ече рем Ча беј (Eçe rem Ça bej), је у фран-
цу ском ча со пи су „Ме ђу на род на ре ви ја бал кан ских сту ди ја“ („Re vue in ter na-
ti o nal des etu des bal ka ni qu es“) ис та као да по ме ну то ми то ло шко би ће ни је по-
зна то са мо код на ро да Бал ка на, већ и у арап ском све ту, ода кле се чи ни да је 
до шло код ал бан ског на ро да.

Нај ви ше па жње при вла чи при су ство Ди а не са име ном За на-Зи на код 
Ру му на, да кле јед на па ра лел на ево лу ци ја истог илир ско-трач ког име на код 
Ал ба на ца и код Ру му на. Али ни је у пи та њу са мо име, већ чу ва ју и исте атри-
бу те, атри бу те за јед нич ке за ово бо жан ство код оба на ро да. М. Ели а де (M. 
Eli a de) је ре као да је „Зи на цен трал на фи гу ра ру мун ског фол кло ра“.

На се ве ру Ал ба ни је је за сту пље на За на, а на ју гу Зъ ра (zë ra).

1  На албанском zanë,a.
2  Аустријски албанолог јеврејског порекла кога су прозвали оцем Албанологије. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Jokl, 31.03.2013.
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На зи ви за За ну и њен спољ ни из глед

У на род ним ве ро ва њи ма За на пред ста вља јед ну не из мер но ле пу мла-
ду же ну, де вој ку, пу ште не ду гач ке ко се до стру ка или ко ле на и окру же не 
све тло шћу. Нај че ше се по ја вљу је об у че на у оде ћу мла де, што ва ри ра од ме-
ста до ме ста где се чу ва ју ова ве ро ва ња.

На ви со ким пла ни на ма об у че не су у џу бле те3, а на ви со рав ни ма Ђа ко-
ви це, у обла сти Мир ди та, Ла бе ри је, Ча ме ри је4, Те то ва, де ло ви ма Ско пља и 
Ку ма но ва но се на род ну но шњу по ме ну тих ме ста, као и у дру гим обла сти ма 
ко је на се ља вју Ал бан ци.

У на род ном ве ро ва њу се та ко ђе чу ва пу но ми то ло шких би ћа ко ја се у 
ал бан ској ми то ло ги ји по ја вљу ју са но вим име ном и са по не ким раз ли ка ма у 
схва та њу. На Ко со ву су при сут не „бе ле“ (të bard hat) ко је под ра зу ме ва ју ле пе, 
пре ле пе де вој ке, да кле, слич не су За на ма. Код Ар бре ша у Ита ли ји (ал бан ска 
ди ја спо ра) се по ја вљу је „фа та“ (fa ta), ко ја пред ста вља За ну. Та ко ђе, у се вер-
ним де ло ви ма Ал ба ни је спо ми њу се „фљоч ке“ (floç kat), ле пе де вој ке ду гач-
ке ко се, за ко је се ве ру је да бо ра ве у во да ма и бу на ри ма. Чак су и „кше тре“ 
(kshe tra) или „кште зе“ (kshte za) има ле слич но сти са фљоч ка ма. Пла нин ске 
мла де, од но сно пла нин ске Оре би ле су вр сте За на, име ко је се из ра зи то рет-
ко из го ва ра ло. Њи хо во име је би ло та бу и са но (за бра ње но). Сто га, за ме њи-
ва ле су се име ни ма, као на при мер „Ви де ли су Бе ле“(Ka në pa sur të bard hat), 
„Оне срећ ни це“ (Ata i lum tu ra), „Оне до бри це“ (Ata të mi ra) итд.

У ме сту Ду ка (Вљо ра), на пла ни на ма Ла бе ри је, ве ру је се у јед ну вр сту 
За на ко је се зо ву Дре ну ше (dre nus hat) и по ја вљу ју се у об ли ку кра ве.

Пре ма Ча бе ју (Eçe rem Ça bej) За не пла нин ки ње се обич но опи су ју као 
пла нин ске де вој ке ко је по се ду ју над људ ску моћ, али и са по себ ном спо соб-
но шћу да пе ва ју и игра ју. Пре ма Тир ти (Mark Tir ta) За не има ју де цу ко ју љу-
ља ју у ко лев ка ма, са ко ји ма се игра ју, ко ји ма пе ва ју и сви ра ју му зич ке ин-
стру мен те. На род ка же: „Пе ва као ви ла пла нин ки ња“, а по што углав ном из-
ла зе са мо но ћу, За не су по зна те и као „ноћ не ви ле ре ка“ (za nat e na tës së lu-
më ve) .

Че сто се у жи во ту или у по слу на ла зе три За не за јед но и сва ка од њих 
има сво је соп стве но функ ци о ни са ње; али на ла зе се и две или јед на уса мље-

3  Тешка орнаментална хаљина израђена од црног сукна која се од струка надоле 
жири у виду клепетуше-звона . Представља доминантан одевни предмет женског албанског 
католочког становништва.

4  Чамерија (алб. Çamëria) – топоним који углавном користе Албанци за делове 
приобалних области Епира на југу Албаније и северозападне Грчке, у којима живе Чами 
(Албанци). Највећи део Чамерије налази се у грчким префектурама Теспроција и Превеза, уз 
неколико села у источном делу префектуре Јањина, те на крајњем југу Албаније у области 
Саранда.
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на. Оли че ње њи хо ве сна ге је у ди во ко за ма, али у три ма ди во ко за ма, у је ле-
ну, го лу бу или у ди вљој сви њи.

Про стор и вре ме

ве ру је се да су на се о би не за на би ле у гу стим шу ма ма, где људ ска но-
га ни је мо гла да кро чи, обич но у пе ћи ни. Пе ћи на је мо гла да бу де на оштром 
по но ру сте не ку да љу ди ни су мо гли да иду. Бо ра ви ле су на вр хо ви ма пла ни-
на, из над сте на, на хлад ним из во ри ма. По себ но име су до би ја ле пре ма вр-
ху пла ни не или про план ка где су жи ве ле, на при мер: За на са Ве ле чи ку та, са 
Ви зо ра, са Ша ре, итд..

За не има ју де цу ко ју па зе у ко лев ка ма, пле шу, игра ју у ко лу, сви ра ју 
му зич ке ин стру мен те, али ни шта се не зна о њи хо вом дру штве ном жи во ту; 
ту и та мо се ве ру је да су ра ђа ле де цу без да су има ле кон такт са му шкар ци ма.

Раз ли ку ју се по хра бро сти и уну тра шњој бо ри лач кој спо соб но сти. Ка-
же се: „Онај чо век је хра бар као За на“, „…бор бен као За на“, „…јак као За-
на“, у схва та њу нат при род не спо соб но сти. У овом по гле ду, мо же се ре ћи да 
има ју слич но сти са древ ним Ама зон ка ма у Ма лој Ази ји.

Са ме За не по се ду ју сна гу да устре ле, да учи не љу де сна жним, да из-
ба ве оне ко ји су у не во љи. Оне љу бо мор но чу ва ју сво је те ри то ри је и устре-
љу ју оне ко ји по ку ша ва ју да им на ру ше мир или их уз не ми ра ва ју док се 
игра ју на пла нин ским ли ва да ма. Сто га је оби чај да се при од ла ску на пла ни-
ну пра ви што ве ћа бу ка, у ци љу оба ве шта ва ња За на да се љу ди при бли жа-
ва ју. При ме ри ко ји илу стру ју по ме ну ту сна гу За на мо гу се на ћи у крајиш-
нич ким ју нач ким пе сма ма. Јед на од мно го број них по ме ну тих пе са ма у ко-
јој се мо же ви де ти сна га, моћ, до бр ота ви ла је сте „Му ји на сна га“5,а она гла-
си ова ко:

Lum e lum per t’lu min Zot, Ми ли Бо же на све му ти хва ла,
Nu’jem ka ne e Zo ti na ka dha ne! Ни смо би ли, а Бог нас је дао.
Ku rr ish’ka ne Mu ja dja le i ri, Кад је Му јо био мом че мла до,
M’a kish cue ba ba n’rro ge tu nji zot ni; Отац га је дао у слу жбу код га зде.
Co ban lo pesh zot ni ja e ka ba, За кра ва ра га зда га по ста ви
Per gjith di te bjes hket Mu ja tu’i ker kue; Да по ва здан Му јо бр да оби ла зи,
Per gjith di te nder gur ra t’u u fre skue, Крај из во ра ва здан да ла ду је,
Per gjith di te nder mri za tuj pus hue На план ди шта ва здан да по чи ва
Rru ge as shtek pa njof te nuk ka la ne Не раз ми не ста зу ни бо га зу.
M’i con lo pet gjith he re ku s’i’n ka ne Го нио је кра ве где ни су до пр ле,
’I na te lo pet co ba nit i pa skan hu pe Док ве че ри јед не кра ве не из гу би,
E tu shpi ja nu’ka muj te me dred he па не сме де до му да се вра ти.

5  „Fuqia e Mujit”; http://www.rastko.rs, 22.03.2013.
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Bu ze nji shkam bit m’u nda le asht ngus htue Крај кр ша је јед но га за стао
Asht ule dja li aty per me fje te И ле го чо ба нин да спа ва.
Paj dy dje pa aty ki’n qil lue; Две ко лев ке Му јо ту за те че,
E kan mar re bri men e tuj kjaj te ври ска и плач из њих се раз ле жу,
M’asht avi te Mu ja me i shi kjue па им при ђе Му јо да по гле да.
Po i paj ton tuj i pe kun de Хте де Му јо ко лев ке да сми ри,
E t’dy dje pat ika vun ne gju me све док ни су ко лев ке за спа ле.
Bard he si dri ta dy Za na ate he re ka ne ard he Тад сти го ше до две сјај не За не.
-Ty, qysh te tho ne – Mu jon e kan pve te- „Ко си ти, бре?“ Му ја за пи та ше,
Zo’! c’te ka pru n’ket vend e shka t’ka tre te!- и ка ко си к на ма за лу тао?
Mu ja ate he re shka u ka tha ne А гле Му ја шта им од го ва ра:
Rrog tar lo pesh un kam qil lue „Чу вар кра ва бех се за де сио,
Per gjith di te kto bjes hke i kam ker kue по ва здан сам бр да об хо дио,
Mue rre zi ku sot ka ard he me me ndes he и да нас ме не во ља на гна ла,
M’kan hu pe lo pet, e askund s’kam muj te me i gje te сто пих кра ве, не мо гах их на ћи,
Ktu m’xu na ta e u ngja per me fje te ноћ ме сти же, те за ста дох на ко нак.
S’mylla sy prej va jit, qi kam ndie Ал’ од пла ча, ни ока не скло пих,
Is hin ka ne tuj kaj te ke ta dy fmi пла ка ле су ове две ма ка ње,
Ku rr kund car je fmia nu’m’kan la ne на ми ру ме де ца не пу шта ху,
M’u kan dhim te e jam hud he me i paj tue са жа лих се, уста дох да их оми рим,
I paj to va e sa gri ma n’gju me i kam vdue уми рих их, те се успа ва ше.
Po Zo’! shka je ni me gjit he ket dri te?- Али, Бо же, ко сте ви, у сја ју?“
-Za na je mi, Mu jo, tuj she ti te, „Ми смо, Му јо, у пла ни ни за не,
-Tuj u sjel le na njer zvet me u ndih mue, ше та мо се, љу де по ма же мо,
Ti c’fa re nde re, Mu jo, po na lype? А на гра ду ка кву хо ћеш, Му јо?
Qi dy dje pat na ike vu ne gju me? Што си обе сми рио ко лев ке?
A don for ce, Mu jo, me qin drue? Хо ћеш сна гу Му јо, да по бе диш?
A don luf te, Mu jo, me luf tue? Хо ћеш, Му јо, бо јем да во ју јеш?
A don gja, Mu jo, a don mall? Хо ћеш бла га Му јо, и имет ка?
A don, di je, Mu jo a don gju he? Или зна ња, је зи ке да по знаш?
Lyp shka te du esh Mu jos te i kan tha ne Тра жи, Му јо!“ ре ко ше му за не.
Kqyr Mu ji ate he re c’ka qi te e ka tha ne: Гле дај Му ја шта им од го ва ра:
-Shpesh po m’ngu cin co ba ni ja „Чо ба ни ме че сто за дир ку ју,
Shum inad co bajt si me ka ne из ина та, нај го рег за на та,
Paj me for ce me ja u ka lue un due дај те да их све ре дом над ја чам?“
Nja na sho qes Za nat ate he re i kan tha ne: Јед на од ви ла та да им ре че:
-Ta mel gji ut Mu jit per me i dha ne „Из пр си ју да ће мо му мле ка!“
Ta mel gji ut i kan dha ne me pi Од лу чи ше, па му мле ко да ше.
Me tri pi ka dja lin m’a kan ngri С три ка пи се ју нак за си тио,
E ika fa le Zo ti kaq fu qi Бог му је та кву сна гу дао,
Sa me e lu ej te shkam bin ma t’mad hin да је сте ну мо гао да кре не.
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-Ka pe gu rin! – Za nat i kan tha ne „Хва тај сте ну!“ ре ко ше му за не,
Nji mi okesh e ma gu ri ish’ka ne Бе ше сте на од хи ља ду ока,
E ka kap gu rin nji mi okesh и до хва ти ка мен од хи ља ду ока.
Ba di ha va pes hue me du er e ka; Уза луд га ру ка ма об уј ми,
Der n’nye t’ka mes vec e n’mujt ma до чла на ка са мо га по ди же.
Nja na sho qes Za nat ate he re i ka ne tha ne: Та да јед на ви ла дру га ри ци ре че:
-Ed he do ta mel Mu jos me i a dha ne „Да још мле ка Му јо нам по по се!“
E ka mar re ta mlin Mu ji e e ka pi Узе Му јо да још мле ка си са,
E ka ka pe gu rin me e pes hue па до хва ти ка мен да опро ба,
De ri ne gju ai gu rin e ka cue до ко ле на ка мен по ди гао
E ka ugje prap n’to ke e ka pus hue па ба та ли да ма ло по чи не.
Kqyre Za na sa mi re ka tha ne: Али гле дај ви ле ка ко збо ри:
- Ed he pak gji Mu jo me i a dha ne „Још пр си ју да ми Му ју да мо“
I ka dha ne prap gji per me pi Опет да ше Му ју да по си са,
Sa don Zo ti t’i ka dha ne fu qi до би сна ге да сам Бог по мо же
E e ka mar re gu rin me e pes hue и до хва ти ка мен да опро ба,
De ri ne sho ge (brez) gu rin e ka cue до по ја са од мах га по ди же,
E kan pa Za nat e kan kqyre а ви ле се на то по гле да ше,
Nja na tje tres prap te i kan tha ne: јед на дру гој ова ко ре ко ше:
- Opet (per se ri) Mu jit gji lypet me i dha ne „Још пр си ју Му ју да ми да мо!“
E ka mar re Mu ji gji me pi Ста де Му јо из пр си да си са,
O! se c’po i ep ed he Zo ti fu qi О! Ко ли ко сна ге Бог му да де,
Ken ka ba si me ka ne dran gue као змај се бе ше учи нио,
Ka mar re gu rin me e pes hue узео је ка мен да опро ба,
N’cep te kra hit Mu ji e ka vdue на ра ме га бе ше по ди гао,
Nji mi okesh gu rit i ka qin drue од хи ља ду ока ка мен за др жао.
Nje na sho qes Za na c’ka i ka tha ne: Ме ђу со бом ви ле тад ре ко ше:
-Tje ter gji Mu jit mos me i dha ne: „Ви ше Му ју пр си да не да мо,
Pse tje ter gji Mu jit per me i dha ne Ако аш Му ју још пр си да мо,
E ba tis dyrnjan ana-m’ane, уни шти ће вас це ли ду ња лук!“
Ate he re Za nat Mu jin po e zhgjer toj ne та да ви ле с Му јом го во ра ху
Se sa t’vo gel qi po fla sin: ка ко слат ко с њим го во ра ше, 
Per mbi krye ha na tuj i shi kjue а ме сец их од о зго по сма тра,
Per mbas shkam bit hi ja tu’u zgja tue иза сте на сен ке се оте ле,
Sa miq sisht me te kan ku ven due при ја тељ ски с Му јом бе се да ху,
Kqyre Za nat, Mu jit, shka i kan tha ne: и ова ко за не Му ју ве ле:
-Pro ba tin na, Mu jo, du em me te xa ne: „Ми хо ће мо да си нам по бра тим,
Fol ti, Mu jo tash qysh po thue?- Ка жи, Му јо, да ли ти при хва таш?“
-Tu t’jem ngusht, Za nat, me m’ndih mue!- „Ка да бу дем у не во љи, за не, по ма гај те!“
E ka fa le Zo ti sa ba hin И та ко им Бог ују тро да ри ва,
Ferk e ferk Mu ji kan ka cue по тра гу се Му јо по вра тио,
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I ka gjet lo pet e ne shpi ka shkue кра ве на ђе и до ма их вр ну,
N’fus he t’Jut bi nes Mu ji kur a ra на уд бин ско по ље ка да па де,
Bytym sho ket e mbled hun i ka pa бу тум дру штво Му јо ту за те че,
Se me Mu jin aty i’n ke ne msue где га увек бе ше за ста вља ло,
Me i a muj te Mu jit tuj la drue си ле ћи и над ја ча ва ју ћи.
Kqyre se ri Mu ji shka ka ba: Ал’ да ви диш ка ко са да Му јо игра,
I a ka ni se me co baj me la drue по чео је с чо ба ни ма игру,
Send ma t’for tin me do re e ka ka pe и нај те жу ствар ка да до че па,
Pe se ko no pe per pje te i ka dha ne да ле ко је пет ко но па ба ци.
As ku rr kush me fo le nuk po flet Ни ко не сме ни шта да про збо ри,
Se me thue kur po i bjen јер да не ког и нок том за гре бе,
De kun n’to ke gjin den po i qe te не би у њем ду ше оста вио.
Prej zot nis – tha – Mu jit asht lar gue Од га зде је од мах оти шао,
Prej zot nis – bur ri kur asht da па је Му јо сам стао да жи ви,
Ka dred he n’shpi – tha – na nen per me e pa по чео је Му јо да во ју је,
E n’sa luf ta Mu ji si po bjen у ко лќо је бит ки уска као,
Ai gjith he re me nde re si po del из сва ке је с ча шћу из ла зио!

На ве де на пе сма го во ри о ју на ку Му ји ко ји је у де тињ ству био сла-
ба шан де чак, сла бог здра вља и без има ло сна ге. Учи нив ши до бро За на ма, 
успа вљу ју ћи њи хо ву де цу у ко лев ка ма у сред шу ме на сте ни, оне су га пи та-
ле шта же ли за уз врат. Му ја је тра жио сна гу. За не су му сво јим мај чин ским 
мле ком по да ри ле сна гу. По стао је то ли ко сна жан да је мо гао да но си огром-
ну сте ну. Пре ма дру гој вер зи ји за не су Му ју на по ји ле не ком вр стом со ка ко-
ји су узе ле од шум ског па сти ра, ма гич ног па сти ра ко га са мо За не мо гу да 
на ђу и ни ко дру ги. На тај на чин су Му ји по да ри ле сна гу. Та ко ђе, јед на дру-
га За на је би ла лич на Му ји на За на и она га је оба ве шта ва ла ка да су ње го ви 
при ја те љи у опа сно сти.

У дру гим слу ча је ви ма (пе сма ма), осле пе ле очи су ис пи ра ле, уми ва ле 
со ком од овог ма гич ног чо ба ни на и на тај на чин их опо ра вља ле и вра ћа ле 
им вид бо љи не го ика да. Чак по сто је при че да су За не вра ћа ле очи бор ци ма 
ко ји су их из гу би ли у ра ту, та ко што су их ис пи ра ле во дом са из во ра код ка-
ме на где бо ра ве, за ко ји са мо оне зна ју где је. У те шким тре ну ци ма За не до-
ла зе у по моћ ал бан ским рат ни ци ма. Оне по ма жу у бо ју и са ме уче ству ју у 
бит ци. Код се вер но ал бан ских бр ђа на по ре ђе ње рат ни ка са За ном је ње го ва 
нај ви ша оце на хра бро сти и му шко сти.

Са дру ге стра не, За не се пред ста вља ју као смрт ни не при ја те љи љу-
ди, на ро чи то ка да на ру ша ва ју њи хов мир и при ро ду ко јом су окру же не. По-
не кад оса ка те чо ве ка, а мо гу и да усмр те. За на мо же да уни шти усе ве се-
ља ци ма у слу ча ју да се љак нач не све жу зе мљу у шу ми. Ка да чо век по се-
че др ве ће на све том ме сту ис пред из во ра, оне на ву ку не сре ћу, исе ку му ру-
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ку или но гу и слич но. За не на тај на чин шти те при род ну ве ге та ци ју од чо-
ве ко ве ру ке.

По сто је и слу ча је ви ка да За не по ста ну чо ве ко ве ку ме и по ма жу му. 
Прет по ста вља се да се у то ме прет ста вља раз ли чи та ска ла ево лу ци је ове бо-
ги ње у раз ли чи тим пе ри о ди ма дру штве ног раз во ја.

У пе сма ма бра то у би ства За на узи ма фор му мла де и на го ва ра бра ћу да 
се бо ре за њу.

Од нос љу ди пре ма за на ма

Љу ди са пла ни на, та мо где се чу ва култ За не, ве ру ју да не тре ба спо-
ми ња ти За ну, јер је то опа сно. Да би име но ва ли За ну, они ко ри сте еуфе ми-
зме као што су Shtoj zo val let (Shtoj, Zot, val let; Про ду жи, Бо же, игру), Shtoj-
zo res hat (Shtoj, Zot, rrad hët e tyre; Про ду жи, Бо же, њи хов мир). Ово има ве-
зе са мен та ли те том пре ма ко ме се име бо ги ње не из го ва ра ни у ком слу ча ју, 
јер то до но си не сре ћу.

На пла ни на ма по сто је ка ме ни из во ри, гу сте шу ме ко је се пре ма ве ро-
ва њу љу ди са пла ни на чи не те шким, опа сним, та ко да се љу ди пла ше да ту-
да про ла зе, јер мо гу да бу ду ра ње ни, ми сте ри о зно по го ђе ни од стра не За на. 
Др ве ће на пла ни на ма, че сто по крај из во ра, нај че шће се ве зу је за па ган ско 
по ре кло, уз древ не са хра не или са ле ген дар ним хе ро ји ма, али су по не кад, 
у не ким слу ча је ви ма, по ве за не са кул том За не. Сна га овог пла нин ског кул-
та чу ва на је и кроз пла нин ско жр тво ва ње на овим све тим ме сти ма. Та ко да 
до да на шњих да на има мо жр тво ва ње жи во ти ња на вр ху пла ни не То мор (Бе-
рат), на Ру ми ји, на пла ни ни све тог Али је, итд. Пре ма на род ном ве ро ва њу, 
ов де За на за у зи ма култ но ме сто, јер бо ра ви на пла ни на ма и ви со ким про-
план ци ма. За тим, про сла ве вр хо ва пла ни не То мор, на Кен дре ви ци, Гја љи-
ци, Па штри ку одр жа ва не су 15. Ав гу ста, што је и дан сла вља ро ман ске Ди-
ја не, а ка сни је и Све те Ма ри је код хри шћа на. По том, жр тво ва ње је у не ко ли-
ко слу ча је ва, пре ма мит ским ле ген да ма, био ис кљу чи во атри бут За на, а жи-
во ти ње ко је су жр тво ва не би ле су га зе ла или ди во ко за. Ово је мно го ја сни-
је из ра же но у про сла ви пла ни не Бу ка ник и Св. Или је (об рон ци Ел ба са на).

У не ке пе ћи не на пла ни на ма се иде и да би се мо ли ло: де вој ке да би 
има ле сре ће на свад би и у бра ку, же не да би има ле де цу или да им де ца по-
жи ве. Ту, у пе ћи ни, оста вља ју се па ре, при но си жр тва или оста вља ју раз ли-
чи ти сим бо лич ни по кло ни. Пе ћи не се (не оба ве зно) ве зу ју за култ За не. У 
не ким слу ча је ви ма но се име на За на (нпр. пе ћи на св. Ге ор ги ја6).

За За не се та ко ђе ве зу је и сим бол плод но сти, ода кле и по ти че ал бан-
ска реч shtat zë në (труд на, бла го сло ве но ста ње).

6  На основу овог имена би се могло закљути да зана може да буде и мушко, али о 
томе нема података.
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За на и Ора

Ора је ми то ло шко би ће ал бан ских на род них ве ро ва ња ко је се пред ста-
вља у ли ку же не или зми је ко ја жи ви у бр ди ма, шу ма ма и по љи ма по ред из-
во ра или по ред ста ни шта љу ди. Она до но си сре ћу, по ма же до брим љу ди ма 
и ка жња ва зле.

У на род ном го во ру ка да се спо ме не За на и Ора, ми сли се на ви ле, 
shtoj zo tval let (Shtoj, Zot, val let; Про ду жи, Бо же, игру). За не и Оре су ми то ло-
шка би ћа, док реч shtoj zo tval let до ла зи као еуфе ми зам за обе за јед но.

Ова кав го вор је по стао уоби ча јен на пре ла зу из 19. у 20. век, док се да-
нас у пи са ном го во ру де ша ва да се спо ме не еуфе ми зам ви ла (shtoj zo val let) 
ка да је реч о ми то ло шком би ћу.

За на и Ора, иако са истим зна че њем, има ју раз ли чи те функ ци је. Ора 
има од ре ђе не „оба ве зе“, она је ми сте ри о зни ста ра оц од ре ђе ног пре де ла, од-
ре ђе не ку ће или од ре ђе не ин ди ви дуе. За на је нај че шће хра бра, јер се у на-
ро ду ка же „хра бар као За на“, док се то исто не мо же ре ћи и за Ору. За на је 
и мно го ле па и ка же се „ле па као За на“. Оре мо гу, али не мо ра ју би ти ле пе.

За не и Оре по се ду ју над људ ску и ми сте ри о зну сна гу, спо соб ност да 
устре ле, уби ју чо ве ка, али и да му по мог ну. Углав ном устре љу ју му шкар це, 
ко ји се усу де да гле да ју на ге ви ле док се ку па ју под ме се че вом све тло шћу, 
или би ло ко га ко се ме ша у њи хо ву ек ста зу то ком пле са. Пре ма Ора ма и За-
на ма тре ба би ти уч тив и не тре ба их уз не ми ра ва ти ка да се од ма ра ју по ред 
по то ка. У су прот ном, оне мо гу да по ста ну злоб не и да се све те, и мо гу да 
пре тво ре оног ко их је уз не ми ра вао у ка мен.

Гла гол „me shi tue“ (ра ни ти) је по ве зан са јед ном ми сте ри зном спо соб-
но шћу ко ју по се ду ју са мо ви ле ко је, ка да их љу ди на љу те, устре љу ју их, та-
ко ре ћи, оста вља ју их без па ме ти за цео жи вот, не спо соб не за жи вот, за ле де 
их на ме сту, па ра ли шу их.

За не и Оре устре љу ју сва ког, би ло же не или муп кар це, ста ре или мла-
де ко ји про из во де ужа сне гла со ве, то но ве то ком пе ва ња или, са дру ге стра-
не, сво јим ма гич ним пле со ви ма и дру гим сред стви ма исто та ко ле че или да-
ју над при род ну сна гу, уз по моћ огле да ла на гру ди ма, сва ко ме ко је осво јио 
њи хо ву сим па ти ју.

За на и дру га ми то ло шка би ћа

Ал бан ска За на има пу но слич но сти са дру гим ви ла ма Бал ка на, а јед на 
од њих је сте ви ла у сло вен ској ми ло ло ги ји. Сло вен ске ви ле7 пла нин ки ње се 

7  Вук је забележио: „Виле живе по великм планинама и по камењацима око вода. 
Вила је свака млада, лијепа, у бијелу танку хаљину обучена, и дукачке, низ леђа и прси 
распуштене косе. Виле ником неће зла учинити докле их ко не увриједи, а кад их ко увриједи, 
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ја вља ју као ја ко ле пе, вит ке де вој ке ду ге ко се ко ја се рас пле те на спу шта низ 
ле ђа и гру ди. Бо ја ко се је обич но би ла пла ва или ри ђа, а го во ри се и о злат-
ној ко си. Та ко ђе но се бе ле, тан ке ха љи не, та ко да че сто у на род ним пе сма-
ма до би ја ју епи тет „бе ла ви ла“. Има ју кри ла и окри ље8. У окри љу се на ла-
зи нат при род на моћ ви ле.

Спо ме ну ли смо да се За на мо же пре о бра зи ти у кра ву и има ти жи во-
тињ ске но ге. Исто та ко се сло вен ске ви ле мо гу пре о бра жа ва ти у раз ли чи те 
жи во ти ње, пр вен стве но у ла бу да, со ко ла, ко ња или ву ка, а у по е зи ји ви ле че-
сто има ју жи во тињ ске но ге, ко зје, коњ ске или ма га ре ће.

Обе ма ви ла ма се на гла ша ва лу нар ни ка рак тер, јер се по ја вљу ју и ига-
ру но ћу, на ме се чи ни. Та ко ђе, обе ви ле по се ду ју над људ ску моћ и мо гу и да 
по ма жу љу ди ма, ју на ци ма у бит ка ма, али и да их ра не, ока ме не, озле де, уби-
ју.

При но ше ње жр тви је још јед на за јед нич ка од ли ка. Сло вен ским ви ла-
ма, у кул ту и оби чај ној прак си се че сто при но се жр тве на ле ко ви тим из во ри-
ма. Је дан број ми то ло га из но си пред по став ку да сва ко ко се на ка квом нео-
бич ном из во ру уми је или на пи је во де мо ра ба ци ти у из вор ме тал ни нов чић 
или обе си ти ка кву тра ку, кр пи цу, пар че ву ни це ока чи ти на др во или на грм 
по ред из во ра. И да нас крај фон та на мо же мо ви де ти да на род ба ца ме тал не 
нов це, што је пре жи так древ ни је прак се, иако са са свим дру гом функ ци јом. 
Ви ла ма се ра до при но се жр тве у цве ћу и вен ци ма, у пољ ским пло до ви ма.

За кљу чак

Ми то ло шких би ћа код Ал ба на ца има мно го, али ве ро ва ња и ма гиј ски 
оби ча ји у овом по љу го то во да не мо гу да се на бро је, јер сва ка област, сва-
ка зо на, ет нич ка за јед ни ца, вер ска за јед ни ца, се о ска, по ро дич на за јед ни ца 
итд. мо же да по се ду је сво је осо бе но сти, не ка сво ја су је вер на ве ро ва ња, не-
ке „но ви не“ или оби ча је ко је не ма ни ко дру ги. Чак шта ви ше, и сам чо век, 
као ин ди ви дуа, мо же да има свој осо бе ни свет у све ту ма ги је, у ми то ло ги-
ји уоп ште.

Ми то ло ги ја је бу нар без дна чи ја во да ни ка да не пре су шу је. Сто га, ка-
ко је ре че но на по чет ку, мо же мо пред ста ви ти са мо фраг мен те из овог древ-
ног по ља кул ту ре, древ ни јег од сва ке ре ли ги је у сва ком по гле ду. Сва ка ко, ја-
вља се по тре ба за јед ним обим ним де лом у ко ме ће се пред ста ви ти ал бан-
ска ми то ло ги ја ко ја је, у но вим еко ном ским и кул тур ним усло ви ма, из гу би-
ла уло гу ко ју је има ла и убр зо би мо гла да пад не у ве чи ти за бо рав. Ти ме би 
се оси ро ма ши ла исто ри ја кул ту ре ал бан ског на ро да.

онда га различито наказе: устријеле га у ногу или руку, у обје ноге или у обје руке, или у срце, 
те одмах умре“. Сретен Петровић „Културологија“, стр. 289.

8  Окриље је нека врста одеће која се стављала на крила.
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Раз ли чи ти оби ча ји, уз од ре ђе не це ре мо ни је, ма гиј ске рад ње, у ве ћи ни 
слу ча је ва су по ве за ни са го ди шњим до бом, са го зба ма, све тим да ту ми ма, са 
од ре ђе ним де лом да на, као и са ме стом или од ре ђе ним објек том. Не ки оби-
ча ји се оба вља ју у про ле ће, дру ги на је сен, не ки на дан од ре ђе не го збе, не ки 
баш у уто рак или пе так, итд. Не ки оби ча ји се из во де у по по днев ним или ве-
чер њим са ти ма, јер „та ко тре ба“. Не ки су ве за ни за од ре ђа на уз ви ше ња, од-
но сно бр да, за др во хра ста, за гроб, за све та и ча сна ме ста, итд. Не ки се чак 
од но се и на по че так, од но сно на за вр ше так од ре ђе них по сло ва.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

„Ал бан ске на род не ба ла де“, Је дин ство, При шти на, 1976.
И. Клајн, М. Шип ка, „Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за“, Про ме теј, Но ви Сад, 

2008.
П. Бартл, „Ал бан ци“, Clio, 2001.
С. Пе тро вић, „Кул ту ро ло ги ја“, Бе о град, 2005.
Т. Р. Ђор ђе вић, Ве шти ца и ви ла у на шем на род ном ве ро ва њу и пре да њу // СЕЗб 

LXVI, Бе о град 1953, 1–146.
„Fja lor i shqi pës së sot me“, Aka de mia e shken ca ve e shqi pë ri së, In sti tu ti i gju hë si së dhe 

i le tër si së, , Ti ra në, 2002.
M. Tir ta, „Mi to lo gjia ndër Shqip ta rë”, In sti tu ti i kul tu rës po pu lo re, de ga e et no lo gji së, Ti-

ra në,2004.
www.rastko.rs
www.dituri.wordpress.com/2009/02/14/mitologjia-shqiptare/
www.kuqezi.albanianforum.net/t823-zanat-dhe-oret
www.google.com/webhp?hl=sq



146 Маја Милинковић: Албанска вила  - Зана

Maja Milinković
University of Belgrade
Faculty of Philology
Phd in Cultural Studies
milinkovic.maja@gmail.com

ALBANIAN VILLA-ZANA
Summary

Mythology presents a collection of myths and their studying within a single nation 
or civilization, or in one historical period.

Myth, in historical sense, presents a story from the oral tradition and tells us about 
supernatural beings, ancestors or heroes and their unusual, supernatural acts. It can al-
so be defined as real or invented story which refers to the consciousness of a nation us-
ing certain cultural and social patterns or strong collective feelings (including prejudic-
es too).

Mythological creature can be explained as a phenomenon in the form of a monster, 
present in folklore and myths of a single nation.

The following text will present the Albanian villa-Zana as a mythological creature 
in Albanian national mythology. The text will also include Zana’s appearance, tenden-
cies, abilities, relationship with peoples and similarities with other villas.

Keywords: custom, belief, folklore, mythology, mythological creature, people, vil-
la, Zana,
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SLIKA RELIGIJE U OČIMA SRPSKIH MEDIJA
Rezime

Cilj istraživanja bio je da se prikaže način na koji mediji u Srbiji prikazuju religiju 
i crkvu. Novinari neprofesionalnim izveštavanjem mogu dovesti do najneprijatnijih suko-
ba u jednoj državi, regionu, a i šire. Međureligijski konflikti pune stranice istorijskih sve-
dočanstava, a kako se istorija ponavlja slična dešavanja se nastavljaju. Problem je što se 
povodom toga malo šta preduzima. Rad sadrži nekoliko konkretnih i analiziranih prime-
ra iz postojećih medija, kao i zaključak istraživanja da onlajn mediji teže većoj čitanosti, 
ali ne razmišljaju dovoljno o posledicama na javno mnjenje.

Ključne reči: istraživanje, religija, mediji, crkva, analiza

O religiji i sitnicama koje je okružuju

Da zaista, za poznavanje opšte kulture i makar malo truda za tolerantne 
društvene situacije u kojima se govori o raznoraznim temama, neophodno je da 
ste barem jednom u životu pročitali Bibliju. Odakle je sve krenulo? Suočiti se sa, 
danas već, neizmerno mnogo činjenica koje ljudi poseduju i spremni su da ih u 
svakom trenutku ponosno kažu, nije lako. Isto tako, počev od fraze „otkad je sve
ta i veka“ treba prihvatiti saznanje da nikada nećemo razmišljati isto, te da nas na
še drugačije mišljenje može koštati mnogo.

Religija ili nauka, večna filozofija bez početka i kraja, bez nečije pobede, 
postavlja se pitanje kome verovati, a ne pogrešiti. Možda je jedan pravilan odgo
vor, ako vas nauče, ali i ako sami sebi zahvalite na ideji da možete da kažete: vi
dim svet iz više uglova, više nego što ih je u ovoj prostoriji, bukvalno rečeno. Evo, 
poštujem religiju i sve što nosi na svojim leđima, dok isto tako smatram da je nau
ka zaista napredovala. Možemo da filozofiramo do jutra, znamo da vera nosi u sebi 
čist put, bez greha i očajanja, pokazuje put sa svetlom zvezdom koju spominjemo 
još od Device Marije. U drugoj ruci nam je nauka, prva koju zovemo kada se pre
hladimo ili treba da razgovaramo sa rođakom sa drugog kontinenta. Nije osećajna 
koliko bi možda mogla da bude, već grubo eksperimentima dokazuje.

Hladne glave postaje sve veći broj generacija, ukoliko ostaju bez religio
zne životne potkovanosti, a još ako shvate da vera nije zlatna ribica i da ipak ne 
može da ostvaruje želje kad god se zamisle, potpuno je odbace. To su onda ateisti, 
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skeptici, koji bi pojam vere u Boga usvojili kada bi mogli da se rukuju sa njim, 
mada i tad je pitanje. Vode se naučnom teorijom o Velikom prasku, širenju pro
stora i otkrivanja načina kako su galaksije nastale, zašto se šire i dalje, šta je crna 
rupa i da li nauka može da ode toliko daleko da bi se povezala sa metafizikom? 
Hoćemo li da se povinujemo velikom filmskom ostvarenju Intersteleru pa da vi
dimo kroz nekoliko godina postoji li zaista još jedan prostor u kome se završila 
radnja koja je kod nas tek počela?

Svemir se širi i dalje. Pre nekoliko dana otkriven je novi znak. Života? Vi
dećemo. Milioni pregleda na internetu, oduševljenje širom sveta. Da li je neko 
nastao pre nas? Koliko mesta ostavljamo religiji pored samo dve, tri nabrojane 
sintagme?

O medijima
Ovih dana se zaista mnogo govori o cenzuri, sve zaslugom politike. Crkva i 

država održavaju povoljnu komunikaciju i ne smetaju jedno drugom. Sve što zasad 
možemo da kažemo o toj povezanosti je da odlično funkiconiše u skladu sa situaci
jom. Mediji imaju veliki uticaj, a to je postalo jasno još u vreme Gutenberga, kada je 
štampa bila vrhunac tehnologije, a pristup knjigama i učenju su imali samo bogati.

Nakon toga je došla štampa i sa njom novi uticaj na društvo, saznanje o de
šavanjima u pre svega sopstvenoj državi, a zatim i celom svetu, bilo je fascinantno. 
U vreme ratova i borbi za prevlast, mediji su dobili ogroman značaj pred auditoriju
mom. Dolazak televizije, komercijalnih reklama i kompanija koje su uz pomoć psi
hologije dovele način prodaje robe do maksimuma tako što su savladale sistem ma
nipulacije, nije preterano osvestio ljude, već kako neki naučnici kažu: zaglupio ih je.

I u kratkom pregledu uvek možemo da kažemo reč-dve o vrhuncu današ
njice, a to je naravno internet. Postoje milioni stranica na kojima možemo prona
ći informacije o svim momentima čovečanstva, o naukama i religijama, kulturi, 
ekonomiji, industriji, zabavi.

Bezbroj laži, ali i istine, te je na vama da odaberete prostor stranica gde ste 
sigurni. Ako ostanete samo na Vikipediji, pogotovo srpskoj kojoj se još uvek ne 
posvećuje dovoljno pažnje, verovatno ćete se pokajati, ali ako uspete da se snađete 
na engleskoj ili nemačkoj, proširićete svoje znanje, a naići na još mnogo poveza
ne literature, za koju pre ipak niste znali. Tako su otprilike funkcionisali mediji, a 
neki funkcionišu i danas, u Srbiji. U ponudi imamo to što imamo, dva javna servi
sa i ostale televizijske stanice, tri značajne novinske agencije, nešto manje kritički 
nastrojenih štampanih medija koje vreme tera da posrnu sve više, zatim raznorazni 
časopisi. Ostalo su mediji zabave i senzacionalizma, odnosno tabloidi, o kojima i 
ne vredi mnogo govoriti, jer zaposleni moraju da zarade platu, a njihov način je da 
javno žare javnost, te opet fraza izvučena iz konteksta: cilj će im opravdati sredstva.

Glas religija se na balkanskim prostorima tretira u zavisnosti od toga šta 
je društvu neophodno u kojoj godini postojanja. Mediji su jedan od najaktivnijih 
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elemenata koji sa jedne strane podržavaju verske zajednice, dok je sa druge stra
ne ipak kritikuju oslanjajući se na društvene i prirodne nauke. Ponekad postoji 
ogromno nerazumevanje religije od strane građanstva, što neretko može dovesti 
do sukoba i ratova, a dešava se trenutno u određenim delovima sveta. Čelnici cr
kava svakodnevno pozivaju na mir, a najviše pokušavaju da istaknu potrebe živo
ta bez sukoba zarad nevinih žrtava koje stradaju nemilice iz dana u dan.

„S druge strane treba podsetiti da su politički nemiri i nasilje, još od naj
ranijih vremena bili način da se iskaže zadovoljstvo ili još češće neslaganje sa 
određenim procesima ili događajima. Ljudi su u vreme formiranja prvih društve
nih formacija nasiljem, neredima, javnim okupljanjem i aklamacijom birali lide
re, predstavnike, izaslanike, sveštenike, glasnike.“1

Mediji kao nosioci informacija će u zavisnosti od načina na koji su ustano
vili da treba da ih prenose, postupiti na način svojstven njima. Tako imamo medi
je koji će manipulativno zagovarati ratnu politiku, huškati deo naroda, ali sreće
mo i suprotnosti. Trebalo bi da u društvu postoje novinari kritičari koji „ne lepe 
etikete“ i ne pišu spontano kroz epitete. Zatim, novinari istraživači koji se neće 
zaustaviti na jednoj priči, već će ih savest kopkati da potraže dublje skriveno zna
čenje, budući da komuniciraju sa velikim auditorijumom i imaju značajan uticaj.

Ne postoji objektivno novinarstvo, sve je na neki način subjektivno, s tim 
da se pribegava iznošenje nepristrasnog stava. Lično se potiskuje u sve većoj me
ri. Ipak, nema neutralnosti u komunikaciji i uvek određeni vid ideologije „ispliva 
na videlo“. U Srbiji je situacija došla do kritičnog nivoa, trenutka u kom se dobra 
vest lako zaboravi, ali loša uvek prednjači i uvek je veća vest.

Pozorište religioznih medijskih informacija
Poruka poslana od strane vernika i njihovih zajednica, često se upotrebi u 

pogrešne svrhe manipulacije građanima. Crkve se ipak oslanjaju na iskustva ve
zana za određene medije, medije sa dobrom i lošom tradicijom i tu postoji dobar 
odnos na relaciji religija – mediji. Verske zajednice kao tradicionalne, vrlo kon
zervativne i često zatvorene i povučene u sebe, predodređene su da osude tehno
loške napretke i raznorazne inovacije.

Danas možemo da objasnimo da se obrazovna moć crkve smanjila velikim 
delom zahvaljujući medijima i popularnoj kulturi koji verske simbole jednostav
no upotrebljavaju zarad višeg cilja određenih ljudi.

Odličan primer sa fotografije iznad nam je „cenzurisana“ izložba slikar
ke Danijele Tasić, koja se odlučila za sliku simbola koja je neprimerena hrišćan
skim vernicima. Kultura u doba savremenosti kreirana je u skladu sa fleksibilno
šću ideja, zabavom i robnom industrijom.

„Danas se sve veća pažnja, iz ugla različitih naučnih disciplina, posvećuje 
istraživanju religije i svetog u odnosu prema kulturi svakodnevnog života. Odnos 

1  Mediji, religija i nasilje, tekst: Barović V. 169. str.
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religije i popularne kulture, koji budi sve veći interes, uključuje preplitanje reli
gije i potrošačke kulture, kulturu slobodnog vremena i životnog stila, koji preo
bražavaju okruženje porodičnog doma putem tehnologije i novih, razvijenih obli
ka društvenih mreža.“2

Logično, a i veoma očigledno je da naše društvo grli tradiciju, a prenos sa 
generacije na generaciju ne pravi probleme. Religijski simboli su značajna stvar, 
a budući da verske i kulturne institucije imaju zadovoljavajuću saradnju, prime
reno je da slika ovakvog sadržaja ipak ne zaradi javnu pažnju „preko tuđeg per
ja“. Nešto slično su uradili i mediji, budući da su se odmah, mada prikriveno, pro
našli ispod reči cenzura.

Fajgelj cenzurisao izložbu u KCNS3

„Usled sposobnosti medija da istovremeno šalju identične informacije ve
likom broju primalaca, analiza upotrebe, odnosno zloupotrebe verskih simbola 
dobija na važnosti. Iako, suština naizgled ostaje ista, niz izobličavajućih elemena
ta koji se potkradaju i koji, bezrezervno i bez opreza pojedinca, ulaze u podsvest 
utiču na ostvarivanje zamišljenog cilja.“4

Odnosi na verskoj sceni Srbije nisu nimalo jednostavni. Vernici su nepo
verljivi i veoma ih je lako pokolebati tako što ćete kroz paravan umetnosti kori
stiti religijske simbole, možda čak i u dobre svrhe, a opet ćete biti shvaćeni po
grešno. Mediji mogu dovesti do najneprijatnijih sukoba, ukoliko izveštavaju ne
profesionalno. Međureligijski konflikti pune stranice istorijskih svedočanstava, a 

2  Mediji, religija i nasilje, tekst: Cvetkovska Ocokoljić V. i Cvetkovski T. 60. str.
3  www.021.rs
4  Mediji, religija i nasilje, tekst: Cvetkovska Ocokoljić V. i Cvetkovski T. 67. str.
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nažalost istorija se ponavlja. Nemili slučaj ove godine zadesio je Francusku i od
neo joj živote deset novinara i dva policajca. Može li takav događaj da bude na
uk i nama?

„Govoreći iz konteksta države koja je menjala svoje ime, teritoriju, sta
novništvo i njegovu strukturu po pitanju nacionalnog i verskog pripadanja, usled 
nemilih sukoba i ratova, mogu primetiti da je verski identitet postao veoma bi
tan oslonac.“5

Svako od nas poznaje barem jednu osobu koja je ateista i barem jednu koja 
je vernik. Sećanjem se najlakše uviđa koliko religija jednoj strani ne znači ništa, 
ali drugoj strani znači život.

Radio-televizija Beseda
Radio-televizija Beseda je informativna služba eparhije Bačke, a sa

ma redakcija smeštena je u Zmaj Jovinoj ulici u Novom Sadu. Celi jedan medij 
posvećen je religiji.

Programska šema je puna večernjih bogosluženja, liturgija i jutrenja, emisi
ja koje tumače Bibliju, Jevanđelja. Gosti ovog medija su najčešće posvećeni crkvi i 

verskom životu. Internet stranica sadrži programsku shemu, ali još bitnije odloženo 
slušanje emisija koje ste propustili. Neverovatno zvuči ali da, čuva se tradicija, kada 
se govori o bogatstvu manastira i asketskom životu, praznicima, postu, posećivanju 
crkve, molitvi i svemu što bi trebalo da zanima istinskog vernika. Rad zaposlenih 
ove redakcije je ozbiljan, informativan, te u kulturne i obrazovne svrhe.

Sa sigurnošću možemo tvrditi da religijske tekstove nije jednostavno pisa
ti, kao i da auditorijum nije mnogobrojan. Ipak, Besedi se pridružio časopis Reli-
giija i tolerancija, takođe sa sedištem u Novom Sadu, a izdavač je Centar za em

5  Verske zajednice u Srbiji i verska distanca, Kuburić Z. CEIR Novi Sad 2010. 257. str.
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pirijska istraživanja religije (CEIR). Časopis je dostupan u elektronskoj formi na 
svojoj internet stranici, a rad su započeli profesori i novinari koji su primetili he
terogenost stanovništva i njihovih verskih zajednica u Vojvodini.

Koliko se okrećemo religiji i verovanjima kada nas nađu i snađu lošija vre
mena nego što smo navikli, a koliko se i pojedini novinari služe ovim trikom, ne 
u lošem smislu koliko zapravo neprekidnim zahtevanjem pravde, pokazuje tekst 
objavljen 13. januara 2015. godine, novinara Politike, Miroslava Lazanskog:

Metafora u naslovu Bogatstvo, nova srpska religija6 predstavlja stilsku figuru 
za tekst koji govori o siromašnoj porodici u Srbiji. I zaista gruba metafora, ali iskre
na i realna slika socijalnog statusa okruženja. Religija je ovde upotrebljena u pore
đenju sa bogatstvom, u smislu odgovora na retorsko pitanje, što je opet apsurdno. 
Bogatstvo je nepostojeće, a religija je ovog naroda je zasad jedna. Ako bi se pojavila 
jedna nova, bilo bi nemoguće, neizvodljivo imati tako nešto na sceni. Retorsko pita
nje je i koliko puta mediji nemaju prikladne metafore, te zato koriste religiju? Odgo
vor bi se ipak mogao potražiti u istraživanju štampe, televizije i radija možda manje.

Kako kaže, nije novinar, samo su ga gurnuli u tu profesiju, inače je (i) so
ciolog religije Mirko Đorđević, a umeće mu je kritika:

„Crkva i verske zajednice uvedene su u društveni život, u sve pore društve
nog života i, što je najinteresantnije, i tamo gde im je mesto i gde im nije mesto. 
Vi svakodnevno gledate, eto o tome treba i da izveštavate (ja ne pitah ima li ne
ko među vama ko se baš ovim bavi) – vi svakodnevno gledate kako se političari 
guraju da se slikaju sa patrijarhom, sa vladikama, kako vladike govore ne znam o 
čemu sve, kako svakog dana neki crkveni velikodostojnik nešto osveštava, a naj
češće osveštava ono što niti je kad bilo sveto niti će ikad biti sveto.“7

6  www.politika.rs
7 http://www.autonomija.info/mirko-dordevic-mediji-i-religija-%E2%80%93-prime

ri-manipulacije-i-diskriminacije.html
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Ako redakcija jednih novina, u ovom slučaju Blic dozvoli sebi da ih zavara 
pseudodogađaj na jedan način, te političara (pre svega) postave na prvo mesto kao 
vest, situacija je opasna po profesionalno novinarstvo. To je novinarstvo koje bi tre
balo da piše vest, zato što jeste vest, te ukoliko se proslavlja 1700 godina Milanskog 

edikta8 onda je to u prvom planu. Budući da su crkva i država u prisnom odnosu, te 
dalje možemo da kažemo da je lepo zato što operu gleda i predsednik države, ali za
što je njegovo ime na samom početku svega? Zar se zaista od njega kreće? Da li je 
možda on povod obeležavanja ovakvog događaja? Sve sama retorska, filozofska pi
tanja i isprazne priče, koje svojim besmislom postavljanja, potvrđuju prvobitnu tezu.

Kako tvrdi profesorka novinarstva Dubravka Valić Nedeljković: „Cilj je 
na eksplicitnom nivou promovisanje kulturne baštine u zemlji i svetu i razvoj tu
rizma, ali ono što je suština je na implicitnom nivou da se povodom jubileja sa
mopromoviše nova vlast i čvrsta veza crkve i države u kontekstu kontroverznih 
spoljnopolitičkih događaja među kojima prednjače pregovori o Kosovu kao uslov 
za pridruživanje EU.“9

Zaključak:
Nažalost, možemo da kažemo da postoji i mnogo internet medija sličnog 

načina rada, posebno kada uzmemo njihovu mogućnost neobjavljivanja izvora, 
netačnih citata, podataka i informacija, a koje onda velikom brzinom dospevaju 
na društvene mreže, šire se toliko da takve informacije određeni mediji bez pret
hodne provere prenesu kao vest.

8  www.blic.rs
9  Religija i tolerancija, br. 11, Dubravka Valić Nedeljković, 1700 godina Milanskog edik

ta – dobra prilika za politički i medijski spektakl
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Internet kao medij može da se koristi i u svrhe slobode izražavanja i šire
nja religijskih učenja, što se ujedno i radi, ukoliko se pazi na dezinformacije ko
je se naravno uvek pojave.

 U istraživanju Nataše Mladenović i Aleksandre Đurić-Milovanović koje 
je objavljeno u knjizi Mediji, religija i nasilje, autorke nam prenose klasifikaci
ju religije na internetu. Klasifikacija je obrađena u mnogim naučnim radovima, a 
zapravo polazi od teze profesora Kristofera Helanda koji predaje sociologiju reli
gije. Teza predstavlja religiju onlajn i onlajn religiju:

„Religija onlajn nudi informacije o religiji i to u vezi sa: doktrinom, ure
đenjem, organizacijom, verovanjem, službom i mogućnostima za vršenje službe, 
verskim knjigama i člancima, kao i drugim parafernalijama koje pripadaju toj re
ligijskoj tradiciji. S druge strane, onlajn religija poziva posetioce da, preko mre
že (web), učestvuju u religijskoj dimenziji života. Liturgija, molitva, ritual, medi
tacija i homiletika se spajaju u elektronskom prostoru (e-space) koji funkcioniše 
kao crkva, hram, sinagoga ili džamija.“10

 Možemo poštovati principe ljudi koji žele svoju religiju u virtuelnom 
svetu. Svako ima pravo na izbor, slobodu molitve, upražnjavanje religije na sop
stvene načine, a drugim ljudima ostaje opcija tolerancije. Razvoj tehnologije i 
virtuelnog sveta nam očigledno sa godinama ostavlja sve više mogućnosti života 
u svojim stanovima i kućama, socijalnim udaljavanjem, samim tim i religioznim. 
Mediji tome uveliko pomažu, budući da imaju moć kojom nam mogu preneti sve 
potrebne ili „potrebne“ informacije. Potrebne i pouzdane činjenice su uvek do
brodošle, dok ipak ove pod navodnicima potrebne informacije, mogu biti dezin
formacije, lažne činjenice iz neproverenih izvora koje u moru svega što nas okru
žuje lako dopliva. Ako su redakcije odlučile da zastupaju jasnu ideologiju borbe 
za manipulaciju, u zavisnosti od toga uvek ćemo u njihovim očima videti sliku re
ligije na sceni Republike Srbije.

Opet, mišljenje sociologa religije Mirka Đorđevića, pomalo se razlikuje:
„Crkva i sve verske zajednice imaju svoje novine, radio, televiziju, časopi

se. Malo ko to prati. Ako hoćete (ovim sam hteo da kažem) da znate punu istinu 
o tome koja je politička uloga naše Srpske pravoslavne crkve, vi morate čitati ne 
samo „Pravoslavlje“ nego i sajt Srpske pravoslavne crkve. Sad je to vama lakše, 
zahvaljujući tehnologiji sad je to vama malo lakše.“11

 Istinita suština najčešće se tretira kao „javna tajna“, o tome svi sve znaju, 
ali se uvek odluči da se o takvim stvarima ne govori. Medijska manipulacija pone
kad prelazi sve granice, a kada pogledamo dublje i setimo se „čuvara kapija“, samo 
se u mislima stvori još veći pritisak u saznanju ko to sve želi da mislimo „plitko“.

10  Mediji, religija, nasilje 150 str. Nataše Mladenović i Aleksandre Đurić-Milovanović
11 http://www.autonomija.info/mirko-dordevic-mediji-i-religija-%E2%80%93-prime

ri-manipulacije-i-diskriminacije.html
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SERBIAN MEDIA PORTRAYALS OF RELIGION
Abstract

The aim of this research was to show the way in which media in Serbia show the 
church and religion. Unprofessional reporting can lead to the most troublesome confli-
ct in one country, the region and beyond. Pages of historical significance are full of in-
ter-religious conflicts, and because history repeats, similar events are still happening. 
Problem is that people don’t care a lot. The paper contains few analazyed examples ta-
ken from existing media, as well as the conclusion of the research that online media are 
seeking a greater number of readers, but they do not think enough about the consequen-
ces on public opinion.
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КУЛТ РИМ СКИХ ВЛА ДА РА 
НА НА ШЕМ ПРО СТО РУ

Ре зи ме:

На те ри то ри ји Ср би је по сто је ар хе о ло шки тра го ви ко ји не дво сми сле но го-
во ре да је на овим про сто ри ма био обо жа ван цар као бо жан ство. Иако је та тра-
ди ци ја би ла ус по ста вље на још од по чет ка рим ског цар ства (14. п.н.е), вр ху нац се 
до сти гао на пре ла зу из ме ђу тре ћег у че твр ти век по чев ши са Ди о кле ци ја но вим ре-
фор ма ма, а за вр шив ши се 313, ка да је хри шћан ство по ста ло зва нич на др жав на ре-
ли ги ја. Те ма ра да је фо ку си ра на пр вен стве но на дво ји цу ца ре ва са на ших про сто-
ра: Га ле ри ја и ње го вог не ћа ка Мак си ми на Да ју у ко ји ма је фе но мен чо ве ка-бо жан-
ства до сти гао вр ху нац.

Кључ не ре чи: Цар, вла дар, те трар хи ја, бо жан ство, храм, ре ли ги ја, култ 

Култ рим ских вла да ра на на шим про сто рима

култ вла да ра ус по ста вља се он да ка да се ство ре по вољ не окол но сти 
да се је дан моћ ни смрт ник про гла си бо гом. Овај фе но мен ни је не по знат ни 
са вре ме ном све ту. Два де се ти век до нео је у сво јој нај о го ље ни јој фор ми фе-
но мен вла да ра као бо жан ства. Це на ко ја се за то пла ти ла би ла је ве ли ка. Да 
ли то зна чи да на ше до ба не мо же ви ше да при хва ти иде ју да и чо век од но-
сно смрт ник но си епи те те бо жан ства?

Не кад је то из гле да би ло са свим дру га чи је. Мно га све до чан ства го-
во ре да је чо век мо гао да но си ти ту лу бо га и да је то би ло при хва ће но и од 
стра не чи та ве за јед ни це. Се ти ће мо се са мо моћ них фа ра о на. Они су обе ћа-
ва ли бе смр тан жи вот дру ги ма а ве ро ват но да га ни су има ли ни са ми. Ме ђу-
тим, на род на ве ра ка зу је не што дру го. Она вла да ре ве ли ча и кла ња им се.

Да кле, мо же мо за кљу чи ти да сва ко вре ме но си кли цу из ко је мо же из-
ни ћи дик та ту ра на осно ву те о ло ги је.

Је дан од та квих пе ри о да је сте и епо ха Рим ског цар ства ка да је вла дар 
по ла ко за се бе при сва јао све оне атри бу те ко ји чи не јед ног бо га схва ће ног у 
ан тич ком сми слу ре чи.

То се ни је до го ди ло из не на да. Не ко ли ко ве ко ва Рим је имао ре пу бли-
кан ско уре ђе ње. Пар ла мен тар на за јед ни ца је би ла пре ва зи шла пле мен ске 
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сте ге и огра ни че ња и до но си ла је од лу ке ско ро де мо крат ским пу тем. Те од-
лу ке су ва жи ле за чи та ву Ре пу бли ку и би ле су оба ве зу ју ће. Та квим уре ђе-
њем Ри мља ни су убр зо не са мо ство ри ли ин сти ту ци је већ су сте кли и свест 
о ва жно сти да се те ин сти ту ци је и са чу ва ју. То је вр ло ва жно бу ду ћи да је 
са да дру штво има ло ви ше ала та у ру ка ма да одр жи ста ње ко је ни је цен тра-
ли зам.

Ипак, за че ци мо нар хиј ске вла да ви не пре по зна ва ли су се и то ком пе-
ри о да рим ске Ре пу бли ке. Ка ко је све по че ло?

По че так ства ра ња мо нар хи је

Још из вре ме на ка да је Пом пеј (106–46) сла вио сво ју по бе ду над Ми-
три да том, кра љем чу де сне зе мље Понт, он је из ње го вог по се да оту ђио огр-
тач ко ји је но сио Алек сан дар Ве ли ки. Овај тро феј ни је имао са мо ан ти квар-
ну вред ност, већ и сим бо лич ку. Исто та ко, зна мо да је Пом пеј дао сам се би 
на зив Mag nus(Ве ли ки), ве ро ват но по узо ру на ве ли ког осва ја ча.

Ни ве ли ки Це зар ни је био имун на ис точ не ути ца је. Овај љу би тељ 
Ксе но фон то ве „Ки ро пе ди је“ у ко јој се го во ри о уз ра ста њу пер сиј ског ца ра 
Ки ра ко ји је ве ро ват но ста јао као узор ап со лут ног вла да ра, био је еви дент но 
ин спи ри сан хе ле ни стич ким Ис то ком и Алек сан дром Ве ли ким у ко ме је ви-
део до стој ног ује ди ни те ља це ле та да по зна те пла не те.

По ли ти ку обо жа ва ња ис точ них тра ди ци ја и кул ту ре на ста ви ће и Мар-
ко Ан то ни је (86 п.н.е -33 н.е), ко ји ће сад екс пли цит но по че ти фор си ра ње 
ори јен тал них еле ме на та у ци љу пре у зи ма ња фа ра он ског ман да та по сред-
ством же нид бе са Кле о па тром, ле ги тим ном при пад ни цом цар ске-фа ра он ске 
ку ће Пто ло ме ја. Ме ђу тим, ста ри Еги пат ви ше ни је био та ко мо ћан и пред-
ста вљао је са мо јед ну пе ри фер ну област Ри ма. Ан то ни је је све ви ше на ме-
тао ис точ ни мо дел ко ји је ве о ма био мр зак јав ном мне њу обич них Ри мља на. 
Вр ху нац ове кри зе раз ре ши ће бит ка код Ак ци ју ма 31. пре Хри ста. На род-
ни страх је био и ви ше не го оправ дан по што би уво ђе њем ис точ њач ких еле-
ме на та у вла да ви ну и она ко већ сум њи ве Ре пу бли ке до ве ло до ма сов ног гу-
бље ња мно гих сло бо да Се на та а са мим тим и на ро да. Мла ди и ам би ци о зни 
Ок та ви јан (27. пре Хр. -14. по сле Хр.) та да ће спа си ти Цар ство од ди рект-
не опа сно сти гу бље ња др жав ног иден ти те та. Ме ђу тим, обрт ко ји ће усле ди-
ти оста вља без да ха и нај вич ни је мај сто ре дра ма тур ги је. Ок та ви јан је за пра-
во имао исти циљ као и Ан то ни је, са мо што се у то та да ни је да ло по ве ро-
ва ти, а он је лу ка во при кри вао сво је на ме ре. Он је кроз соп стве но вр то гла-
во пе ња ње по по ли тич ким ле стви ца ма по чео ско ро не при мет но сво је не за-
у ста вљи во уз ди за ње ка бо жан стве ном. По сле зна чај них чи нов нич ких успо-
на, Ок та ви ја ну не до ста је још ве о ма ма ло да се про зо ве Ав гу стом-„Уз ви ше-
ним“. Ту нит ће упра во на ћи у до да ва њу ти ту ле Pon ti fex Ma xi mus. Ова ти ту-



Religija i tolerancija, Vol. XIII, № 23, Januar – Jun, 2015. 159

ла но си вр хун ску све ште нич ку част и са мим тим при до да је цар ској лич но-
сти и ме та фи зич ку ди мен зи ју. И на спољ но-по ли тич ком пла ну Ав густ ко ри-
сти ис точ не обра сце по угле ду пер сиј ске са тра пе и хе ле ни стич ке вла да ре та-
ко да по ста вља по про вин ци ја ма гу вер не ре ко ји су по свом ка рак те ру вла сти 
спа ја ли вој не и ци вил не функ ци је. Циљ је ис пу њен. Ав гу стов Прин ци пат ће 
на ма ла вра та уве сти Вла да ра-бо га у европ ску исто ри ју.

Ав густ-уз ви ше ни

у че му је Ок та ви јан ви део оправ да ње свог цар ског до сто јан ства? Као 
што ре ко смо, за то му је по слу жио Ју ли је Це зар (100–44. п.н.е). Он, не са мо 
као три ју мир1, већ као чо век ко ји је у свом те ста мен ту оста вио мо гућ ност 
на сле ђи ав ња кроз уси но вље ње што би зна чи ло да је он за чет ник ус по ста-
вља ња на след не вла сти. Тај уси но вље ник био је та да још ве о ма мла ди Ок-
та ви јан. То је чо век ко ји ће вре ме ном до би ти мо гућ ност да об ја ви бо жан-
ско по ре кло свог вла да ра. То се и до го ди ло. Ок та ви јан је узео за се бе ти ту-
лу Ав густ (уз ви ше ни) што му је омо гу ћи ло да поч не ус по ста вља ти соп стве-
ни култ.

Та ко је Рим из гу био ста ро уре ђе ње а до био не што са свим но во.
До ду ше, не мо же се ре ћи да је овај фе но мен био не што ап со лут но но-

во ни за чо ве ка им пе ри је Рим. Већ је у ста ром све ту био по знат по јам пер-
сиј ског па ди ша ха ко ји је у окви ру сво је вла да ви не ин те гри сао и бо жан ске 
функ ци је. Ту ле ген ду и ис ку ство су Ри мља ни ма пре не ли ста ри Гр ци.

Шта је то ути ца ло да се по ја ве по вољ не окол но сти из ко јих би се вла-
дар мо гао на зва ти бо гом? Да ли је то мо жда кри за ре пу бли кан ског си сте ма? 
За си ће ње јед не др жав не тво ре ви не ко ја тра жи из лаз из ко ло те чи не? Мо гу ће.

На рав но, ис пр ва на род и се нат не го ду ју. Ипак, ши ром им пе ри је по ди-
жу се хра мо ви но во про ја вље ном бо жан ству Ав гу сту. Он сам у по чет ку као 
да се сне би ва то да при хва ти, ме ђу тим уско ро као да се и сам на ви ка ва на 
но ви по ло жај.

Упра во, у овој, 14. го ди ни пре Хри ста, је дан чо век је се бе про гла сио за 
бо га. Тог тре нут ка ме ња се чи та ва кли ма у им пе ри ји и за по чи ње при ча ко-
ја ће нас на кра ју од ве сти и у на ше кра је ве. Шта ви ше, упра во на том ме сту 
при ча ће се и за вр ши ти.

По ред Ав гу ста и ње го ве ју ли јев ске ло зе ко ја је об у хва та ла вла да ре чи-
та вог ве ка, до ла зе дру ге вла дар ске ло зе ко је су ма ње-ви ше при хва та ли на-
сле ђе ни кон цепт вла да ња. Ни је по треб но на во ди ти ди на сти је по на о соб. Мо-
жда је ди но још тре ба по ме ну ти ло зу Се ве ра ко ја по не што до да је по сто је ћем 
ста њу ства ри. Ова ди на сти ја ко ја је до сти гла вр ху нац то ком вла да ви не Сеп-
ти ми ја Се ве ра (193–211) пр ва је по че ла то ле ри са ти ори јен тал не кул то ве ко-

1 Тријумвират је начин владавине државом од стране три владара.
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ји су ина че већ ве ко ви ма бу ја ли ши ром цар ства. Реч је пр вен стве но о ми тра-
и зму, зан со ва ном на ста ро пер сиј ским ма зда и стич ким ве ро ва њи ма у ду а ли-
тет све та ко ји би пред ста вљао веч ну бор бу до бра и зла. Ту је на рав но и ре-
ли ги ја Је вре ја. Осим то га и еги пат ски култ Изи де и Ози ри са ни је био са ма-
ло по што ва ла ца ши ром им пе ри је. Украт ко, ве ћи ном су то кул то ви из ра зи тог 
има ги на тив ног на бо ја и ван те ле сног до жи вља ја..

У ме ша ви ни ова квих стру ја ња у на ро ду по ја ви ла се же ља за оно стра-
ним до жи вља јем. Ца ре ви су том зах те ву иза шли у су срет на мет нув ши се бе 
као ка ри ку из ме ђу два све та. Са дру ге стра не, услед мно го број них пу сто ше-
ња и ра то ва, вре ме ном се у др жа ви по че ла осе ћа ти све ве ћа не си гур ност. То 
је би ло по год но тле и за раз вој ек ста тич ких ре ли ги ја. Љу ди су јед но став но 
по че ли да при бе жи ште тра же у све ту ек ста зе ка бо жан ству. За што он да да 
се то бо жан ство не оли чи кон крет ним ли ком? За што цар не би био та тач ка 
су срет ња бо га и чо ве ка?

Вр ху нац си сте ма ко ји про па ги ра ца ра као бо га ус по ста ви ће се вла да-
ви ном јед ног чо ве ка по ре клом из Со ли на, ан тич ког гра да не да ле ко од да на-
шњег Спли та.

До ми нус – бог и го спо дар

Ди о кле ци ја но вом (284–305) ре фор мом цен трал не вла сти уста но вље-
на је те трар хи ја, по се бан си стем упра вља ња рим ском др жа вом, по ко ме је 
вр хов на власт по де ље на из ме ђу че тво ри це вла да ра – два ца ра са ти ту лом 
Ав густ и њи хо ва два усво је ни ка са ти ту лом Це зар. Уз до да так да су Ав гу сти 
пред ста вља ли Ју пи те ре2, а це за ри Хер ку ле3 на пла ну од је ка у бо жан ском би-
ћу. Вре ме ном, це за ри од но сно Хер ку ли до би ја ли би при ли ку да и са ми по-
ста ну Ав гу сти од но сно Ју пи те ри. Та да би ста ри ји вла да ри од ла зи ли у не ку 
вр сту пен зи је. Бар је та ко би ло до го во ре но ме ђу ца ре ви ма. Ме ђу тим, рет ко 
се ко др жао то га ме ђу њи ма. Али би ло је и пле ме ни тих при ме ра не зло у по-
тре бље ног по ве ре ња.

Да се не би сте као ути сак да је реч о не кој по лу ле ген дар ној са ги или 
ми ту са еле мен ти ма фан та сти ке, од мах тре ба ре ћи да по ре кло спо ме ну те за-
јед ни це ца ре ва-бо го ва ко ја се зо ве те трар хи ја по нај пре тре ба тра жи ти на на-
шим про сто ри ма. На том пу то ва њу у сред ште па ган ског Ри ма од ве ли ке ко-

2 Јупитер је врховни бог римског пантеона чији је култ имао највећи значај. Његова 
најзначајнија светилишта су се налазила на Капитолу и Есквилину у Риму. Управо то 
капитолинско светилиште ће бити политички, државни и светилишни центар римске државе. 

3 Стога и Херкул као син врховног бога и извршитељ његових намера имао је своје 
место и у царским пантеонима. Поједини ранији цареви као што су били Комод и Александар 
Север су себе претстављали као Херкула (односно Херакла, који је друго али слично 
божанство Херкулу)
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ри сти би ће нам ар хе о ло ги ја, исто ри ја, ет но ло ги ја као и мно ге дру ге обла сти 
људ ског зна ња. Тра го ви су ра зни и тре ба их са ку пи ти.

Глав ни ак те ри ове при че би ће ца ре ви Га ле ри је и Мак си мин Да ја. Пр-
ви је сво ју за ду жби ну по ди гао у да на шњем Гам зи гра ду, не да ле ко од За је ча-
ра, док је дру ги ве о ма слич ну струк ту ру по ди гао у Шар ка ме ну не да ле ко од 
Не го ти на. Ова два ца ра су са свим до вољ на да се опи ше крај јед ног древ ног 
све та ко ји ни је био без из ве сног шар ма и ма ги је.

На кра ју спо ме ну ће мо и чув ног ца ра Кон стан ти на, али он већ при па-
да јед ној дру гој при чи.

Ка ко већ на по ме ну смо, све је по че ло од Ди о кле ци ја на.

Исто ри ја бо жан ске те трар хи је

Ди о кле ци јан, чо век вој нич ке про шло сти и „при ми тив ног“ по ре кла 
бу ду ћи да ни је имао му шке де це, 293. го ди не је уси нио Га ле ри ја (Ga i us Ga-
le ri us Va le ri us Ma xi mi a nus) (вла дао од 293–311) лич ност слич ног по ре кла и 
ка рак те ра, као и по вер љи вог вој ног стра те га ко ји је био за ду жен суд би ном 
ис точ них про вин ци ја. Тим чи ном раз би је но је дво вла шће и Га ле ри је је уз-
диг нут од вој ско во ђе у ранг це за ра, а та част се не што ра ни је ука за ла и Кон-
стан ци ју Хло ру, ко га је уси нио Мак си ми јан. Ство ре на је Те трар хи ја4. За ове 
ца ре ве од са мог по чет ка вла да ви не ни је би ло од мо ра, го ди не су би ле рат не и 
не мир не. Рим ће из овог ме те жа иза ћи као по бед ник. Га ле ри је ва уло га у то-
ме би ће ве ли ка и нео спор на. Не што ка сни је, већ по чет ком че твр тог ве ка до-
га ђа се вр ху нац Га ле ри је ве ка ри је ре, та да он сти че пра во на нај ве ћи ути цај 
у кре и ра њу др жав не по ли ти ке и то по сред но пре ко Ди о кле ци ја на. У то ме 
учи ни ће не што што ће му ка сни је оста ви ти бе лег на би о гра фи ји. На и ме, он 
ко ри сти по ло жај и за по чи ње да на го ва ра вр хов ног ца ра на про гон хри шћа-
на. По го то во је зна чај на 304.го ди на ка да је из дат нај о крут ни ји едикт про тив 
њих. Лак тан ци је, хри шћа нин ко ји је пи сао о овим до га ђа ји ма у јед ном је де-
ли мич но у пра ву, а то да је Га ле ри ја за и ста ма ње сле па мр жња, али си гур но 
у ве ћој ме ри вас пи та ње на во ди ло на ова кво об ра чу на ва ње са хри шћа ни ма, и 
као да се чи ни (из из во ра) да је он чак мо жда је ди ни ини ци ја тор про го на ко-
ји се до га ђао по чет ком IV ве ка (Lak tan ci je, 10.6.)˝. Мо гу ће је и то да је он је-
дан од нај ве ћих по сред них про го ни те ља хри шћа на у Ста ром све ту. Ка ко год 
би ло, сле де ћа 305. би ће ви ше знач на и нео бич но ва жна го ди на у жи во ту Те-
трар хи је. Те го ди не Ди о кле ци јан и Мак си ми јан су про сла ви ли два де се то го-
ди шњи цу сво је вла да ви не (vi cen nal lia). Га ле ри је и Кон стан ци је су по ста ли 
Ав гу сти, док су Mаксимин Да ја и Се вер II (305–307) уна пре ђе ни од стра не 
Га ле ри ја и Кон стан ци ја у це за ре. Ста ри ји ав гу сти су по ста ли при ват на ли-
ца, док су цар ску одо ру обу кли Да ја и Се вер и по ста ли це за ри. На ред не го-

4 Laktancije, O smrtima, 8.1. str. 35.
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ди не (306) Кон стан ци је Хлор уми ре у Јор ку у Бри та ни ји, Га ле ри је при бе га-
ва так ти ци у ци љу оја ча ва ња соп стве ног по ло жа ја, уз ди же Се ве ра на по ло-
жај ко ав гу ста а Кон стан ци је вог си на Кон стан ти на, ка сни је под на зи вом Ве-
ли ки, пре ма ко ме је из гле да га јио на кло ност, на ме сто це за ра. Та да на сту па 
вре ме уну тра шњих су ко ба. Мак си ми ја нов син Мак сен ци је озло је ђен соп-
стве ном ми ни ми за ци јом од стра не Ав гу ста по ку ша ва да узур пи ра њи хо ву 
власт и то на тај на чин што ће на но во до ве сти свог оца на пре сто. У дру гој 
по ло ви ни 307. Га ле ри је кре ће на Мак сен ци ја и не ка ко успе ва да одр жи соп-
стве ни по ло жај (Lak tan ci je, 27.2.). Те го ди не ги не и Се вер, а Га ле ри је ће 308. 
до ве сти Ли ци ни ја на ње го во ме сто. У цар ству еска ли ра озбиљ на кри за ра-
ди ко је је до шло и до оку пља ња те трар ха 308. Озбиљ ност си ту а ци је се ви-
ди и из чи ње ни це да је на са стан ку при су ство вао и сам уми ро вље ни Ди о-
кле ци јан, ко ји за бри нут за оп ста нак си сте ма, ве ро ват но по ку ша ва да са ве-
то дав но по ма же у из на ла же њу про бле ма. Мо гу ће да је све то вре ме и вре ме 
ко је је усле ди ло оста ре ли Бо жан стве ни с ту гом у ср цу гле дао из сво је па ла-
те у Спли ту уну тра шње раз до ре ме ђу сво јим из дан ци ма. Нај зад, он и уми ре 
над жи вев ши ве ћи ну мла ђих са вла да ра, ве ро ват но 316. го ди не. Слич но свом 
по о чи му и Га ле ри је, то ком по след њих го ди на жи во та се по вла чи у ком плекс 

зи ди на Фе ликс Ро му ли ја не. Ве-
ро ват но да је овај умор ни и бо-
ле сни цар хтео и пре вре ме на 
да под не се остав ку и да по ста-
ви свог ван брач ног си на Кан ди-
ди ја на за це за ра. Ме ђу тим Ав-
густ Га ле ри је обо ле ва од те шке 
бо ле сти (311), об ја вљу ју ћи кра-
јем апри ла Едикт о то ле ран ци-
ји ко јим је об у ста вљен про гон 
хри шћа на. Не ко ли ко да на по-
сле то га он и уми ре. Смр ћу Га-
ле ри је вом као да је умро и по-
след њи пра во вер ни те трарх, по-
што од та да Цар ство по чи њу по-
тре са ти не ми ри иза зва ни бор ба-
ма за власт, ко ји су исти на, у не-
кој ме ри осли ка ва ле вре ме и ко-
је је прет хо ди ло овом.

Гру па те трар ха из Ве не ци је 
(цр ве ни пор фир)
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Иза Га ле ри ја оста је је дан мла ди пре тен дент у да љем успо ну, Кон стан-
тин Ве ли ки. Ме ђу тим, он рас ки да са тра ди ци јом ра ни јег си сте ма и вр ши 
од ре ђе ни по вра так на цен трал ну фи гу ру са мо јед ног ца ра. До дај мо то ме да 
Кон стан тин ме ња и вер ску по ли ти ку ста ро га Ри ма и уво ди хри шћан ство на 
ве ли ка вра та.

Га ле ри је- па стир који је по стао вла дар и бог

Не го, вра ти мо се Га ле ри ју. Ко је био тај чо век?
Чи ни се да је уоп ште Га ле ри је во де тињ ство, ко је се од и гра ло не где 

око да на шње гра ни це Ср би је са Бу гар ском и ка ко нас оба ве шта ва Лак тан ци-
је од нај ра ни јих да на би ло ис пу ње но при ча ма ње го ве мај ке Ро му ле о шум-
ским бо жан стви ма, за си гур но оста ви ло не ма лог тра га у им пе ра то ро вој ду-
ши. Овај ма ли чо ба нин-го ве дар5је већ у сво јим ра ним да ни ма де тињ ства 
кро чио на по ље култ ног и то ком свог жи во та је са мо на до гра ђи вао соп стве-
ни ре ли гиј ски став. А он да до ста ка сни је ка да је по стао им пе ра тор над це-
лим све том ни је за бо ра вио ме сто свог ро ђе ња и де тињ ства не го је упра во на 
том ме сту по ди гао зда ње ко је је у сво је вре ме по свим ар хи тек тон ским, де-
ко ра тив ним и ре ли гиј ским кри те ри ју ми ма мо жда пре ва зи ла зи ло све оста ло 
на чи ње но у том вре ме ну.

Цео тај, на ма та ко да ле ки не ствар ни свет до не кле мо же мо раз у ме ти 
ако ис при ча мо исто ри ју ло ка ли те та Фе ликс Ро му ли ја на или Гам зи град.

FE LIX RO MU LI A NA – хра мов ни ком плекс по све ћен кул ту ца ра 
Га ле ри ја и ње го ве мај ке Ро му ле

Ро му ли ја на, као ме сто ко је је цар по све тио сво јој мај ци гле да на уоп-
ште но не ма стам бе не ка па ци те те, већ на про тив, по сто је мно ги раз ло зи за 
опре де ље ње овог ло ка ли те та у хра мов ни ком плекс. Ова за о став шти на, по-
ред кул та ца ра је има ла за да так да про сла ви и сва она бо жан ства ко ја су 
упра во Га ле ри ју зна чи ла за жи во та. Го во ри ти о ре ли гиј ском у Ро му ли ја ни 
је сте го во ри ти о ре ли гиј ском код ца ра Га ле ри ја.

Биљ на ор на мен ти ка, би ло да је сти ли зо ва на или на ту ра ли стич ки из-
ве де на зна чај но је за сту пље на на ве ли ком бро ју ар хи тек тон ских еле ме на та 
овог ло ка ли те та. Лу ко ви су по пра ви лу укра ше ни сти ли зо ва ним фло рал ним 
мо ти ви ма као што су пал ме те, ро зе те, ја ја ста ки ма са ко пља стим ли шћем, 
акан ту со во ли шће. Вен ци су укра ше ни мо ти ви ма ви но ве ло зе.

Овај опис ка ме них укра са на ло ка ли те ту у Гам зи гра ду упу ћу је на то 
да се на овом ме сту ве о ма по што вао рим ски бог ви на и тран са Ди о нис. Он 
би мо гао би ти још јед но бо жан ство са ко јим би се Га ле ри је мо гао по и сто-

5 Armentarius-говедар, надимак који је носио Галерије.



164 Ана Милосављевић: Култ римских владара на нашем простору

ве ти ти. Ве ро ват но је цар ово бо-
жан ство та ко ђе усво јио још од 
де тињ ства. Мо жда је тај на и у то-
ме што је Ди о нис сво јим уче сни-
ци ма да вао мо гућ ност то ком бак-
ха на ли ја6 да по ста ну као не ка вр-
ста по лу бо го ва7.

Он да мо же мо раз у ме ти где 
би се на ла зи ла та спо на ко ја би 
чо ве ка сје ди ни ла са бо жан ством. 
У ре ли гиј ском об ре ду. Не за бо-
ра ви мо при том да су у па ган-
ским ве ро ва њи ма ре ли гиј ски об-
ре ди би ли ни ма ло ла ка ствар. На-
и ме, има ли су мо гућ ност да чо-
ве ка до ве ду и у транс, ек ста тич-
но ус хи ће ње или чак у бе све сно 
ста ње.

Храм ве ли ча култ ца ра – но ви Рим на те ри то ри ји 
да на шње Ср би је

Ро му ли а на пре ве де но би зна чи ло Ро му лин дом. Ме ђу тим, епи тет FE-
LIX би се од но сио на пре ди кат бо го ва, ца ре ва или ца ри ца, обла сти или гра-
до ва и озна ча вао би све тост, сла ву и оби ље плод но сти. У овом слу ча ју овај 
епи тет се од но си не са мо на име Га ле ри је ве мај ке већ и на ме сто где је ро ђен 
но ви Ро мул8, упра во она ко ка ко је Ди о кле ци јан на звао свог мла ђег са вла да-
ра. Пре ма то ме, име овог ло ка ли те та тре ба схва ти ти у зна че њу Но вог Ри ма 
или Дру гог Ри ма9. Раз у ме се, ова кав про грам био је пр вен стве но по ли тич ки, 
али он ни је мо гао да функ ци о ни ше без ре ли гиј ске по за ди не. Храм је, уоста-
лом као и оста ле гра ђе ви не ца ре ва из Те трар хи је био из гра ђен у ап со лут ној 
си ме три ји и на ли ко вао је на Ди о кле ци ја но ву ви лу у Спли ту.

Ар хи тек тон ска де ко ра ци ја је ура ђе на од стра не ру ку нај ве ћих мај сто-
ра свог за на та ко ји су ве ро ват но до шли не где из аре а ла Ма ле Ази је. Ка да се 
упо ре ди низ ка ме них укра са Ро му ли ја не са оним у Со лу ну или Со фи ји (ко-

6  Ба(к)ханалије основно је појам који се односио на римске светковине у част бога 
Диониса који се у грчкој митологији зове Ба(к)х. Тек у наше време ова реч је попримила 
искључиво погрдан карактер који означава необузданост у хедонистичким уживањима.

7  Више о култу Диониса: Сања Пилиповић, Култ Бахуса на Централном Балкану од 
I до IV века, Београд 2011.

8 Ромул је један од двојице браће који су по предању основали Рим.
9 Драгослав Срејовић, Огледи о древној уметности, Београд 1998, 322.323.

Фе ликс Ро му ли ја на Гам зи град, 
(по глед на сту бо ве и под не мо за и ке)
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ји су та ко ђе би ли под Га ле ри је вом вла шћу), ви ди се да је нај ре пре зен та тив-
ни ји об лик ипак био у Гам зи гра ду што би мо жда зна чи ло да су кле са ри де-
ло ва ли упра во у на шим кра је ви ма.

Тек су осам де се те го ди не про шлог ве ка по твр ди ле ову при чу. Та да је 
би ло ис тра же но бр до из над хра мов ног ком плек са. Ово уз ви ше ње се зо ве 
Ма гу ра и реч је о ви со ком, из ду же ном гре бе ну од ла пор ца, пе шча ра и вул-
кан ских сте на. На вр ху Ма гу ре от кри ве на је кров на струк ту ра са че ти ри 
ступ ца ко ја је ве ро ват но слу жи ла за спа љи ва ње бо жан ских по кој ни ка и пр-
ви ко рак њи хо вог уз ди за ња ка не бу. По ред то га от кри ве не су два ма у зо ле ја 
са два кру жна пр сте на. Са хра њи ва ње спа ље них оста та ка је прак ти ко ва но у 
гроб ни ца ма ко је се у ар хе о ло ги ји на зи ва ју ту му ли.

Дру га вер зи ја при че је она ко ја ка же да на овом ме сту ни су уоп ште са-
хра ње ни по кој ни ци већ са мо во шта не лут ке ко је их пред ста вља ју. У ве зи с 
овим оби ча јем по сто ји пу но из во ра ко ји го во ре да су се на тај на чин на онај 
свет ис пра ћа ли по не ки чла но ви цар ских по ро ди ца.10

Прет по ста вља мо да је иде ја би ла та да ће цар до би ти и на оном свет 
ме сто ко је му при па да, а то је нај ви ша мо гу ћа по зи ци ја, ме сто бо га Ју пи те ра.

Ре кон струк ци ја Ди о кле ци ја но ве ви ле у Спли ту 
ко ја је по слу жи ла као узор си ме трич ног гра ди тељ ства

Умет ност и култ

Умет ност Те трар хи је од сту па од ра ни јих обра за ца. Скулп ту ра до жи-
вља ва знат не из ме не. Ли ко ви су гру би и сти че се ути сак да се ни је пу но па-
жња по све ћи ва ла иде а лу ле по те и до па дљи во сти. Нај че шће, из ра ђи ва ни су 
груп ни пор тре ти ко ји су пред ста вља ли че тво ри цу ца ре ва. На овим пор те ти-
ма упа дљи ва је исто вет ност ли ко ва што би би ла алу зи ја на рав но прав ност 
вла сти, мо ћи и си ме трич ну по де лу све та ко јим се вла да.

10 Исто, 332.
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1993. у зо ни ло ка ли те та Гам зи град 
про на ђе на је ка ме на гла ва ко ја пред ста-
вља им пе ра то ра Га ле ри ја. За ни мљи во је 
да је ова скулп ту ра из ра ђе на од по себ не 
вр сте цр ве ног пор фи ра чи је је на ла зи ште 
је ди но у ис точ ном Егип ту. Ово је за и ста 
пра ви при мер ко ли ко је зна чај но да се је-
дан цар пред ста ви бо гом. Мо жда су и због 
то га пор тре ти ца ре ва об ли ко ва ни јед ним 
твр дим сти лом скулп ту рал не умет но сти. 
На и ме, ве ћи на ста нов ни штва је би ла ру-
рал ног по ре кла и бли жи су им ср цу би-
ли ли ко ви оштрих цр та и гру бог из ра за. 
Уоста лом и са ми ца ре ви су би ли се љач-
ког по ре кла. Из на ших кра је ва по те кло 
не ко ли ко од спо ме ну тих вла да ра: Мак си-
ми јан, Га ле ри је, Кон стан ци је, Мак си мин 
Да ја и Кон стан тин. Сви они осим ка сни је 
им пе ра то ра Кон стан ти на по дра жа ва ли су 
овај стил ујед на че них пор тре та.

Мак си мин Да ја и за ми ра ње иде је култ не че твор ке

Мак си мин Да ја (вла дао од 310 до 313.) на сле дио је власт по тра ди ци-
о нал ној ли ни ји. На и ме, Га ле ри је је Мак си ми ну био ујак. По ве рио му је цар-
ство са оно ли ко на де и по ве ре ња ко ли ко је мо гао оче ки ва ти и од са мог се-
бе. Ми слио је да је и Да ја исто та кав. Су ви шно је ре ћи да се пре ва рио. Овај 
мла дић по све му су де ћи ни је био до вољ но са зрео да пре у зме на се бе бре ме 
Ју пи тер ског жи во та и убр зо се одао ра зним бру тал но сти ма, бес по штед ној 
бор би за власт и раз вра ту.

Не ки из во ри чак твр де да је овај цар оже нио Ди о кле ци ја но ву кћер 
пре ма ко јој се по на шао то ли ко окрут но да је по сто ја ла сум ња да је Да ја сам 
крив за ње ну смрт.

Би ло ка ко би ло, Мак си мин ни је имао осе ћај за је дин ство са оста лим 
ца ре ви ма. Ти ме је на ру шио по ре дак ка ко све тов не, та ко и бо жан стве не Те-
трар хи је. Исти на, он је по ди гао та ко ђе ве ле леп ни ком плекс по угле ду на 
свог уја ка на да на шњем ло ка ли те ту Шар ка мен не да ле ко од Не го ти на. По 
тра го ви ма су де ћи, ни је га у пот пу но сти за вр шио. Ме ђу тим, из оног до сад 
от кри ве ног, и на овом ло ка ли те ту до ми нант на је те жња да се на ста ви обо-
жа ва ње ца ра, овог пу та Мак си ми на.

Пор фир на гла ва им пе ра то ра 
Га ле ри ја (На род ни му зеј у За је ча ру)
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За кљу чак

Под им пе ра то ром Кон стан ти ном до ћи ће до сла ма ња си сте ма те трар-
хиј ске вла да ви не и по ла ко ће по че ти да се уво ди си стем вла сти ко ји ће обе-
ле жи ти мно го по то њих сто ле ћа, а то ће би ти Мо нар хи ја. Упра во прин цип 
мо нар хи је уну тар сво је ло ги ке, не ће оста вља ти про сто ра за култ вла да ра у 
прет хо де ћем сми слу ре чи. То ће би ти вре ме но вих иде а ла, ви зи ја и ми шље-
ња. Љу ди ће се по бла го сло ву др жа ве сло бод но окре ну ти хришћнству, но-
вој и ви тал ној ре ли ги ји ко ју је 313. го ди не им пе ра тор Кон стан тин про гла-
сио ле ги тим ном.

Пе ри од из ме ђу 311 и 313 до не ће мо жда нај ве ће про ме не у исто ри ји 
све та, а ме сто на ко ме ће се оне од и гра ва ти нај ви ше се ти чу обла сти те ре на 
на ко јем да нас ми жи ви мо.
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THE CULT OF ROMAN RULERS 
IN OUR REGION

Summary:

On the territory of Serbia there are archaeological traces that show unequivocal-
ly that in these spaces emperor was worshiped as a deity. Although this tradition was es-
tablished since the beginning of the Roman Empire (XIV century before Christ), peak is 
reached in the transition from the third to fourth century, starting with Diocletian’s re-
forms, and finishing the 313, when Christianity became the official state religion.

Topic of this work is primarily focused on two emperors in our region: Gallery and 
his nephew Maximinus Dajus, in which the phenomenon of man-gods reached peaked.

Keywords: King, ruler, tetrarchy, god, temple, religion, cult



INTERVJU

RE LI GI JA I FI LO ZO FI JA – 
DO BRO I DO BRO, A PRAV CA DVA

Re li gi ja, dr ža va i uni ver zi tet kao tri sfe re in sti tu ci jal ne mo ći. Sred nji vek i 
ja ča nje mo no te i stič kih re li gi ja, ne sta nak pa gan stva i ro đe nje hri šćan stva. A sve 
te me lje no i uro nje no u fi lo zo fi ju. Fi lo zo fi ja je ona ko ja je osno va la ele men tar ne 
po zi ci je od ko jih i kre će sred njo ve kov na mi sao. Pa tri stič ki i sho la stič ki cr kve ni 
Oci, pro mi šlja ju fun da men te na ko ji ma se za sni va re li gi ja sa te žnjom za raz u me-
va njem ve re u ko joj i je su ne u pit no. Sve sni da hri šćan stvo fi lo zof sku mi sao ba šti-
ni iz an ti ke, po ku ša va ju na pra vi ti nit ko jom će oprav da ti fi lo zo fi jom ono što re li-
gi ja već od u vek „zna“. Na tom spo ju i pre la zu sa he len skog na hri šćan sko de ša-
va se za o kret i sme na na tro nu. Fi lo zo fi ja sa da bi va pro gla še na slu ški njom te o lo-
gi je. Ne tr pe lji vost, pre du bo ke raz li ke spo lja, a fun da ment no bli ske re li gi ja i fi lo-
zo fi ja, sva ka sa svog po lja vo de rat. Te žnja za pre va zi la že njem ani mo zi te ta od u-
vek po sto ji, kod onih sve snih da sa mo raz u me va ju ći mo že da se ve ru je i da sa mo 
ve rom mo že bi ti ra zu mlje no ono u šta se ve ru je. Ve ko vi ma dug raz dor uvek već 
in tri gi ra i pri vla či. Fi lo zof Una Po po vić, asi stent ki nja na Od se ku za fi lo zo fi ju Fi-
lo zof skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u No vom Sa du, na uč ni se kre tar Este tič kog dru-
štva Sr bi je i struč ni se kre tar Srp skog fi lo zof skog dru štva, raz go va ra la je na ovu 
te mu, po ku ša va ju ći da pri bli ži na či ne za pre va zi la že nje ne skla da, te i da te melj-
no fi lo zof ski osve tli re li gij ska uče nja. Te me lje na na ra zu mu sva ka ve ra ima još 
ve ći ste pen va lid no sti.

Da li je re li gi ji uop šte po treb na fi lo zo fi ja?

Una: Mi slim da je ste, od go vor na to pi ta nje za vi si iz kog ugla ga po sma-
tra te. Re li gi ji kao re li gi ji – ne, uko li ko je po sma tra te kao skup dok tri nar nih, dog-
ma tič nih sta vo va ili za ko na ko je pro pi su je cr kva. Me đu tim, da, iz per spek ti ve 
dva mo gu ća sta no vi šta. Pr vo bi bi la te o lo gi ja, jer ta ko je i do šlo do pre pli ta nja fi-
lo zo fi je i re li gi je. U te o lo gi ji si stem ve re pre ten du je na to da ima na uč nu oprav-
da nost, ne ki dis kurs. U sred njem ve ku, te o lo gi ja se mo ra la po zi va ti na fi lo zo fi-
ju, an tič ku, da bi na taj na čin za do bi la ar ti ku la ci ju se be u do me nu ra ci o nal no sti. 
S dru ge stra ne, ono što ta ko đe ba šti ni mo iz sred njeg ve ka, a što je me ni mno go 
bli že, je ste raz u me va nje da re li gi ji tre ba fi lo zo fi ja jer re li gi ja pred sta vlja okvir ži-
vo ta za po je di nač nog čo ve ka, ver ni ka, ko ji ni je sâm po se bi ra zu mljiv. On se kao 
ta kav mo že pri hva ti ti, ali te ško da bi smo ta da go vo ri li o pra vom, istin skom ver-
ni ku. Ako ver nik že li da raz u me, do kra ja ono u šta ve ru je, on da on opet mo ra da 
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se su o ča va sa ja ko te škim pro ble mi ma i tu fi lo zo fi ja mo že bi ti od po mo ći, ma kar 
kao me tod raz mi šlja nja.

Ko li ko se fi lo zo fi ja po ka zu je do sled nom u po ku ša ju raz u me va nja ve re?

Una: Ne bih re kla da se po ka zu je do kra ja do sled nom. Uglav nom je po-
zi ci ja fi lo zo fi je, ako gle da mo iz nje ne per spek ti ve, kri tič ka i pro blem ska. U tom 
smi slu, da se fi lo zo fi ja po ku ša la odvo ji ti od ve re, pre sve ga od sred njo ve kov nog 
na či na na ko ji je bi la in kor po ri ra na u kon tekst re li gi je, ve re i uop šte cr kve. Iz tih 
raz lo ga, fi lo zo fi ja se su prot sta vlja la re li gi ji u naj ra zli či ti jim nje nim aspek ti ma. 
Do sta je čest po ku šaj fi lo zo fa da ili izig no ri šu re li gi o znost ili da se spo lja njo me 
ba ve. Na rav no, ima i ozbilj nih fi lo zo fa, po put Spi no ze, ko ji su bi li ver ni ci, ko ji 
su istin ski ve ro va li u to što ve ru ju, a ujed no su bi li i ve li ki fi lo zo fi. Shod no to me, 
pi ta nje mo ra da se re ši od slu ča ja do slu ča ja. Ono što je in te re sant no je da u 20. i 
21. ve ku, ko ji je naj se ku lar ni ji, po sto ji jed na le pa prak sa ko mu ni ka ci je me đu fi-
lo zo fi ma i te o lo zi ma, ko ja je za sno va na upra vo na to me da vi še ne po sto ji ri va-
li tet. Da nas su to dve odvo je ne de lat no sti ko je mo gu, sa mo stal no, rav no prav no, 
bez op te re će nja da stu pa ju u me đu sob ni od nos.

S ob zi rom na ani mo zi tet ko ji, na iz gled oprav da no, vla da, ko li ko je ono fi-
lo zof ski vr lo slič no re li gij ski vr lom?

Una: Re klo bi se da ne u ve li koj me ri, ali opet za vi si iz ko je per spek ti ve 
po sma tra te. Za što ne pre te ra no? Zbog to ga što bi kon tekst vr li ne, ili uop šte naj-
vi ših vred no sti u do me nu re li gi je, bio od re đen spo lja, mi šlje njem. Da kle, on bi 
pro sto bio po sta vljen kao je dan do men uzo ri tog – če mu tre ba mi, kao ver ni ci, da 
se sa me ri mo. Po sa dr ža ju ne mo ra bi ti da le ko od ne če ga što bi sâm ra zum iz dvo-
jio, na pri mer – jed na kost me đu lju di ma, mi lo sr đe, sa mi lost – to bi bi le kla sič-
ne hri šćan ske vred no sti. Sum njam da bi bi lo ko ji fi lo zof od stu pao od to ga u ne-
kom ozbilj nom smi slu, da ne uzme mo ne ke ka rak te ri stič ne pri me re ko je bi to iz 
ne kih oso be nih raz lo ga do vo di li u pi ta nje. Po en ta je pro sto u pri stu pu. Da kle, te 
vred no sti, ko je bi mo žda pro pa gi ra la fi lo zo fi ja i sa dru ge stra ne re li gi ja, mo gu da 
se po kla pa ju, ali se do njih do la zi na dru ga či ji na čin, one se pro mi šlja ju na dru-
ga či ji na čin.

Zar se iz to ga ne vi di, da je sva ki en ti tet ko ji je pri pi san Bo gu, pri pi san i 
me ta fi zič ki naj vi šim poj mo vi ma? Re kli ste, da je za pra vo do la zak do za-
ključ ka o to me šta je vr li na unu tar re li gi je, šta je vr li na unu tar fi lo zo fi je, 
raz li čit. Ali, na kon cu se is po sta vlja, da se go vo ri o istom; a ne ka ko ne tr-
pe lji vost i baš že lja za odva ja njem, je i da lje pri sut na?
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Una: Da, uko li ko bi ste na te ra li re li gi ju da Bo ga pro gla si za biv stvo va nje. 
Sa mo u tom slu ča ju su iste. Do du še, ona ga je pro gla ša va la za biv stvo va nje, ali ne 
sa mo za biv stvo va nje, već, re ci mo, u slu ča ju hri šćan stva i za lič nost, od no sno za 
kon kre tan en ti tet, per so nu. U tom smi slu, te ško da bi fi lo zo fi ja pri sta la na ta kvu 
vr stu, da ta ko ka žem, per so ni fi ka ci je. Su štin ski pro blem je u to me na če mu po-
či va auto ri tet: da li je auto ri tet u na ma sa mi ma, od no sno u na šim sa znaj nim spo-
sob no sti ma, pre sve ga ra zu mu i umu, ili je auto ri tet ne što na šta una pred pri sta je-
mo, što je po sta vlje no spo lja, od no sno što je u kon tek stu re li gi je sme šte no u vr-
hov no bi će, Bo ga. Ako pri sta ne te na to, kao što mno štvo hri šćan skih mi sli la ca fi-
lo zo fa pri sta ja lo to kom ve ko va, pre sve ga u Sred njem ve ku, na to da su na še pri-
rod ne sa znaj ne spo sob no sti za pra vo od Bo ga da te, od no sno, da one pro sto, kao 
od Bo ga da te, mo gu da do ve du do istih re zul ta ta do ko jih bi do ve la i re li gi ja u 
smi slu ot kro ve nja, on da bi te dve stva ri mo gle da se po klo pe. Ali su štin ski, upra-
vo taj na čin ar ti ku la ci je me nja na stva ri. Ni je sve jed no da li će te ova ko ili ona ko 
ne što ozna či ti, za to što od to ga ka ko ste stvar raz u me li, za vi si to šta ona za vas 
zna či; šta ona za vas je ste. U tom smi slu, i da lje po sto ji ani mo zi tet, ali on je po 
me ni, vi še prak tič ki ne go te o rij ski. On se od no si do mi nant no na po li tič ku moć; 
ne to li ko na sa mu, da ta ko ka žem, sa dr ži nu, na dog mu, na ve ru, na ono u šta se 
ve ru je, ili o če mu se mi sli, ko li ko na to ko ima moć u za jed ni ci. Da li u tom smi-
slu cr kva pre ten du je na ne ka kve po li tič ke po te ze i na ne ko po li tič ko va že nje ko-
je je ili oprav da no ili neo prav da no, opet za vi si sa ko je stra ne po sma tra te. Evo je-
dan kla si čan pri mer: u na ma su sed noj ze mlji Hr vat skoj, ume sto gra đan skog vas-
pi ta nja ko je je kod nas pri sut no u sred njim ško la ma, i osnov nim ako se ne va ram; 
oni ima ju pred met Eti ka, ko ji je fun di ran baš kao fi lo zof ski. Stvar je u to me, što 
je on po sta vljen kao fi lo zof ski, od no sno, đa ci se uče etič kim po stav ka ma na čel no 
i od no še nju spram dru gih lju di. Me đu tim, po sto ji ne ka im pli cint na, in ter na bor-
ba oko to ga da se taj pred met uob li či ta ko da bu de vi še u du hu ve ro na u ke. Od-
no sno, da se ve ro na u ka u iz ve snom smi slu pro ši ri i na taj pred met eti ke, da bu de 
ne ka vr sta hri šćan ske eti ke. To je kla si čan pri mer to ga o če mu go vo ri mo. Da kle, 
pi ta nje je ko ima moć, ko ima kon kret nu moć ob li ko va nja i vo đe nja du še; jer pre 
sve ga, re li gi ja, sva ka re li gi ja, pre ten du je na to da ob li ku je na čin ži vo ta kon kret-
nih lju di, kon kret nih za jed ni ca.

Ka ko je mo gu će pre vla da ti ste pe ne raz li ke, i na gla si ti da re li gi ja i fi lo zo-
fi ja za pra vo su štin ski sto je na istom? Ova ko su mi ra no, mo že mo za klju či-
ti da bi fi lo zo fi ja ugro zi la po li tič ku moć ko ju ima cr kva i da u to me za pra-
vo po sto ji spor?

Una: Ta ko je bi va lo kroz isto ri ju. Ako po gle da te raz voj se ku la ri za ci je sa-
vre me nog dru štva, pre sve ga ne ko mo der no do ba u No vo ve ko vlju, de fac to je fi-
lo zo fi ja na stu pa la. Di dro ili pro sve ti telj stvo su par ex cel len ce pri mer to ga. Fi lo-
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zo fi ja je na stu pa la kao kri tič ka oštri ca ra zu ma, ko ja je on da se kla sve ono što ni-
je bi lo ra zu mom oprav da no, a bi la je ne ka kav do men i ho ri zont re li gi je, to jest cr-
kve. Da nas je već si tu a ci ja dru ga či ja. Da nas smo u se ku lar nom dru štvu, od no sno 
cr kva ne ma tu vr stu uti ca ja ka kvu je ima la to kom ra ni jih ve ko va, ta ko da i u tom 
smi slu, i ta oštri ca fi lo zo fi je ni je to li ko oštra, jer ni pro tiv nik ni je to li ko mo ćan. U 
tom smi slu ja bih re kla, da je mo žda ovaj pri mer ko ji sam pret hod no na ve la, do-
bar. Da kle, da je je di na mo gu ća stra te gi ja, po me ni, mir na ko ha bi ta ci ja, u smi slu 
istin skog i pri ja telj skog raz go vo ra o te ma ma ko je su za jed nič ke, a ko jih ne spor no 
ima, i ko je su u tom smi slu za ni mlji ve. Opet, ću da ti pri mer: pre par go di na sam 
slu ša la iz la ga nje jed nog fra nje vač kog sve šte ni ka iz Bo sne i Her ce go vi ne, iz Sa-
ra je va, na jed nom fi lo zof skom sku pu. Skup je bio in ter di sci pli nar ni, i ti cao se bi-
o e ti ke. Od no sno, cen tral ne te me su bi li abor tus, euta na zi ja, ono što Ka to lič ka cr-
kva sva ka ko ne do pu šta, od no sno što je pre ma dog mi za bra nje no. Sve šte nik je iz-
la gao i bri ljant no je bra nio tu te zu, fi lo zof skim raz lo zi ma. I to, po zi va ju ći se na 
auto re, kao što je, re ci mo, Al ti ser. Da kle, sa ve li kim po zna va njem fi lo zof ske li-
te ra tu re, re cent ne li te ra tu re, ko ja ni ka kve ve ze ne ma sa re li gi jom, u smi slu da ne 
pri pa da toj vr sti pa ra dig me i po za di ne, ali ih je to li ko ve što ko ri stio da bi bra nio 
svo ju te zu, da sam ja za i sta bi la fa sci ni ra na. Ta vr sta raz go vo ra je me sto na kom 
se ne što po zi tiv no mo že de si ti.

Vla da na Ko va čić 
od sek za žur na li sti ku 180038/12

od sek za fi lo zo fi ju 020013/13



ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

RELIGIOZNOST I MENTALNO ZDRAVLJE – 
DA LI SVEŠTENIK MOŽE BITI PSIHIJATAR?

Go stu ju ći u emi si ji Ne dje ljom 
u 21, psi hi ja tar Ro bert Tor re je po kre-
nuo niz pi ta nja ve za nih za psi hi ja tri ju, 
nje nu ulo gu u dru štvu, ali i učin ko vi-
tost psi ho te ra pi je. Po zvan je bio u emi-
si ju na kon sto je nje gov felj ton u Ju tar-
nji.hr2, ko ji je u hr vat skoj jav no sti, ali 
i jav no sti re gi o na, po kre nuo la vi nu re-
ak ci ja. Na dru štve nim mre ža ma na rav-
no, mo glo se na ći mno go ras pra va za i 
pro tiv psi hi ja tri je. Ogla si li su se i dru-
gi struč nja ci, psi hi ja tri, osu đu ju ći to što 
je dok tor Tor re u jav nost iz neo niz pro-
ble ma stru ke, po sta vlja ju ći psi hi ja tri ju 
„u okvi re pse u do na u ke, sta vlja ju ći je 
bli že re li gi ji i po li ti ci ne go na u ci“, ka-
ko is ti če Ža kar3. Ni je li Tor re, ko ji pro-
ble me psi hi ja tri je sta vlja u kon tekst sa-
vre me nog hr vat skog, ali i sva kog dru-
gog, dru štva, sa mo na tra gu To ma sa 
Sa sa, oca an tip si hi ja tri je, na tra gu Mi-
še la Fu koa, ko ji pre ma Ro la nu Ža ka ru 
„sa raz lo gom od bi ja da ve ru je da će do-
stig nu ća psi hi ja tri je us pe ti da is ko re ne 
du šev nu bo lest, kao što je me di ci na us-
pe la da is ko re ni le pru i tu ber ku lo zu“, 

1 http://www.dailymo tion.com/vi deo/
x2dkj7x_ne dje ljom-u-2-ro bert-tor re-28-pro sin-
ca-2014-2-2_news

2 http://www.dailymo tion.com/vi deo/
x2dkj7x_ne dje ljom-u-2-ro bert-tor re-28-pro sin-
ca-2014-2-2_news

3 Ža kar, R. (1997). Lu di lo. Be o grad: 
Pla to

Ro že Ba sti da i dru gih ko ji su se ba vi-
li ovim pi ta njem. Jav nost se ret ko osvr-
će na pre gled ide ja ve za nih za ne ki ak-
tu e lan pro blem. Me đu tim, ov de je ja-
sno da je Tor re sa mo po sta vio pi ta nje 
dru štve ne mo ći, dru štve ne kon tro le, pi-
ta nje ko me psi hi ja tri slu že, sta vlja ju ći 
svo ju stru ku u spre gu sa po li ti kom ali 
naj pre sa eko no mi jom. Ni su li i go re 
na ve de ni auto ri, ali i mno gi dru gi, go-
vo ri li upra vo o ovim dru štve nim okvi-
ri ma psi hi ja tri je od nje nog kon sti tu i sa-
nja kao di sci pli ne, ili pre ci zni je go vo-
re ći, ni je li lu di lo od u vek bi lo pi ta nje 
dru štva. Tor re je is ta kao ko ja je spre-
ga far ma ce ut ske in du stri je i psi hi ja ta-
ra, da li nam le ko vi po ma žu ili od ma-
žu, ka ko se pa ci jen ti ma ko ji za u zi ma ju 
vi ši po lo žaj u dru štve noj hi je rar hi ji us-
po sta vlja ju ne u ro ze, dok se ni žim slo-
je vi ma us po sta vlja ju psi ho ze, ka ko se 
psi hi ja trij ske di jag no ze mo gu po li tič ki 
zlo u po tre blja va ti, pi ta nje stig ma ti za ci-
je, kul tur ni re la ti vi zam ka da je kon cept 
lu di la, men tal ne bo le sti, u pi ta nju. Ovo 
su sva ka ko pi ta nja ko ji ma se ba vi so ci-
o lo gi ja men tal nih po re me ća ja ili psi hi-
ja trij ska so ci o lo gi ja, a ide je i kon cep-
te na la zi mo i kod kla sič nih te o re ti ča ra 
kao što su Dir kem, Ve ber, Marks, Par-
sons i Gof man.

Dok tor Tor re eks pli cit no sta vlja 
psi hi ja tri ju u okvir pse u do na u ke, go vo-
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re ći, kao i osta li an tip si hi ja tri, da psi-
hi ja tri ja i da se uki ne, vi še bi bi lo onih 
ko ji ma bi bi lo bo lje, ali se i ogra đu je 
od ide je o ne mo ći psi hi ja tri je u le če nju 
psi ho za. Ono što je Tor re po ku šao da 
nam ka že, iz no se ći sta ti stič ke po dat ke, 
ali i svo je uti ske, je ste da se sa da sva ki 
ži vot ni pro blem, tu ga ili ne sre ća mo gu 
le či ti le ko vi ma, u okvi ru ni za di jag no-
za. Iz go di ne u go di nu, ako za vi ri mo u 
kla si fi ka ci ju psi hi ja trij skih bo le sti, mo-
že mo da vi di mo da se po ve ća va broj 
bo le sti. Ta ko je ne gde sti dlji vost pre-
po zna ta kao bo lest, pa psi hi ja tri ima ju 
ši rok di ja pa zon bo le sti gde mo gu sme-
sti ti, po sve mu su de ći bi lo kog po je din-
ca. Psi hi ja tri, po dok to ru Tor reu, le če 
pa ci jen te od ši zo fre ni je, pre ko ano rek-
si je, do ank si o zno sti, i evo sa da, sti dlji-
vo sti. Ov de se po sta vlja pi ta nje – šta je 
nor mal no a šta pa to lo ško, gde je gra-
ni ca me di ka li za ci je u psi hi ja tri ji? To je 
ono, što po mom mi šlje nju, dok tor po-
ku ša va da po en ti ra sve vre me, do vo de-
ći u pi ta nje di jag no zu de pre si je, ko ja 
je, po ta ko đe sko ro ob ja vlje nom član-
ku na B92, vo de ća di jag no za u Sr bi ji 
po re či ma Sla vi ce Đu kić De ja no vić, je-
ste da se sta nja po je din ca ko je mo že-
mo na zva ti tu ga, te žak pe riod, stre sna 
si tu a ci ja, pre po zna ju kao bo lest, iako 
to ni su. Ta ko po je di nac sa da mo že iza-
ći iz or di na ci je sa di jag no zom ank si o-
zno sti, de pre si je i sa go mi lom le ko va, 
ko ji po dok to ru Tor reu ne po ma žu, već 
od ma žu pa ci jen tu, dok bi pre taj po je-
di nac bio sa mo tu žan, ne za do vo ljan di-
na mi kom ži vo ta, pod šo kom itd, ili ka-
ko dok tor ka že: oni sa lak šim ili te žim 
ob li ci ma psi ho lo ške pat nje. Osta je ne-
ja sno, ka ko dok tor Tor re mi sli da se u 
re la ti vi zmu ipak po vu če gra ni ca nor-

mal nog i pa to lo škog, ili dru ga či je, ka-
ko dok tor mi sli da se po vu če gra ni ca 
iz me đu tu ge i de pre si je, a da opet zna-
mo da li tre ba po je di nac da se ja vi psi-
hi ja tru usled na pri mer, su i cid nih mi-
sli, jer, ni su li i one ne kad nor mal ne? I 
šta po je di nac da ura di da mu bu de bo-
lje, ako ne da ode kod psi hi ja tra u na di 
da će mu le ko vi po mo ći, kao što ode-
mo kod le ka ra po ra ni san i ba ral gin, u 
na di da će bo lo vi u žuč noj ke si ci pre-
sta ti. Ako je de mo ra li zo va nost po je din-
ca so ci jal ne, eg zi sten ci jal ne, po li tič ke, 
od no sno spo lja šnje pri ro de, a ne me-
di cin ske, ka ko dok tor Tor re ka že, ka-
ko mu po mo ći? Dok tor na vo di da su 
tu od po mo ći po ro di ca, pri ja te lji… ali 
šta sa oni ma ko ji ne ma ju kon struk ti van 
so ci jal ni od nos ni sa po ro di com ni pri-
ja te lji ma, ni okru že njem? Dok tor Tor-
re ka že da u tim slu ča je vi ma, ak tiv ni-
ju ulo gu tre ba pre u ze ti cr kva, gru pe sa-
mo po mo ći i so ci jal ni rad ni ci. Ka da ka-
že da ak tiv ni ju ulo gu tre ba pre u ze ti cr-
kva, vo di telj emi si je u ko joj je go sto-
vao s pra vom pi ta ko se u cr kvi ško lu je 
po ma ga ti lju di ma sa men tal nim po re-
me ća ji ma. Tor re je dao od go vor: „lju-
di u okvi ru cr kve se sto ti na ma go di na 
ško lu ju za to, u okvi ru te o lo ške dok-
tri ne, ko ja pri zna je ljud sku pat nju, ko-
ja tra ži str plje nje, to le ran ci ju, po ko ru, 
is ku plje nje, is po vjed…“. Ta ko đe, is ti-
če ulo gu cr kve u pred psi hi ja trij skoj fa-
zi (ko ja je ima la dru štve nu moć ve ću 
ne go sad), gde su se pro ble mi uspe šno 
re ša va li i u okvi ru tih in sti tu ci ja, jer su 
sa mo cr kve tad i po sto ja le. Pi ta nje ko-
je se po sta vlja psi hi ja tru, je ste, da li po-
sto je em pi rij ska is tra ži va nja ko ja bi do-
ka za la da mo li tva ili cr kva po ma žu pri 
re ša va nju psi hič ke pat nje, i da li lju di 
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ko ji su se iz le či li od nar ko ma ni je ni su 
jed nu za vi snost za me ni li dru gom, re li-
gij skom za vi sno šću? Dok tor Tor re nam 
po ru ču je da se ma lo ba vi mo ti me šta 
su gru pe po mo ći u okvi ru cr kve ura di le 
za za vi sni ke i ka ko su do pri ne le da se 
po je din ci re struk tu ri ra ju, i da je bo lje 
„ovi snost o Isu su ne go ovi snost o di le-
ru“. Idu ći tra gom dok to ra Tor rea, vi di-
mo ka ko re li gi ja uspe šno mo že uti ca ti 
na po ten ci jal ne pi hi ja trij ske bo le sni ke. 
O po zi tiv nim i ne ga tiv nim uti ca ji ma 
re li gi o zno sti pi še Mi halj Szent mar to-
ni u svom ra du „Re li gi o znost i du šev-
no zdra vlje“4. O ovom ra du, autor nam 
ob ja šnja va za što re li gi o znost ne mo že 
za me ni ti psi hi ja tri ju, a ni psi ho te ra pi-
ju, na ro či to u le če nju psi ho za, ali i ne-
u ro za. Mi će mo se u ovom ra du osvr-
nu ti sa mo na uti caj re li gi o zno sti na ne-
u ro ze, jer je ja sno da se i Mi halj Szent-
mar to ni i dok tor Tor re ogra đu ju ka da 
su psi ho ze u pi ta nju, i vr lo ja sno go-
vo re da se psi ho ze le če psi hi ja trij ski. 
Szent mar to ni da je u ra du i ob ja šnje-
nje ka ko se raz vi ja psi ho za sa re li gij-
skom simp to ma to lo gi jom. Oba po me-
nu ta auto ra, go vo re o po zi tiv nom učin-
ku na bla že ne u ro ze, ili ka ko bi dok tor 
Tor re re kao, na uti caj sma nje nja psi ho-
lo ške pat nje. Ta ko će mo se mi osvr nu-
ti na to ka ko re li gi o znost mo že bi ti od 
ko ri sti za bla že ne u ro ze pre ne go me di-
ka li za ci ja. Ta ko đe, ne će mo tvr di ti ka-
ko lju di ko ji su re li gi o zni su du šev no 
zdra vi ji, ni ti obr nu to, ne go će mo vi de-
ti ko ji su uzro ci ne u ro za i ka ko se mo-
gu ubla ži ti po mo ću re li gij skog is ku-

4 Szent mar to ni, M. Re li gi o znost i du-
šev no zdra vlje. Pre da va nje odr ža no 17. stu de-
nog 1982. na Tri bi ni Fi lo zof sko-te o lo škog in sti-
tu ta u Za gre bu

stva. Re li gi o znost se u ra du Szent mar-
to ni ja od re đu je kao mul ti di men zi o nal-
na stvar nost. Po sto ji pet di men zi ja: 
• Ide o lo ška: re li gi o zna ve ro va nja
• Ri tu al na
• Is ku stve na: re li gi o zni ose ća ji
• In te lek tu al na: re li gi o zno zna nje
• Kon se kven ci jal na: re li gij ska pro že-
tost.

Autor nam na vo di da pre di men-
zi o ni ra nje bi lo ko je od ovih pet, mo-
že do ve sti do ne rav no te že po je din ca. 
Ta da se, na pri mer, po je di nac pre vi še 
usme ra va na mo li tvu, po vla či se iz dru-
štva, ali okre nu će mo se ra di je po zi tiv-
nim učin ci ma ne go ne ga tiv nim.

Szent mar to ni na vo di da su uzro-
ci ne u ro za mno go broj ni, ali da su naj-
zna čaj ni ji kom plek si, šok, op šta stag-
na ci ja, fru stra ci ja, te sko ba (ank si o-
znost). Da lje, autor ka že ka ko se naj-
če šće osla nja mo na to da ne u ro ze ob-
ja šnja va mo spo lja šnjim fak to ri ma, dok 
po zi tiv nu ulo gu re li gi o zno sti mo že mo 
naj pre vi de ti u unu tra šnjo sti ili ka ko 
autor ka že unu tra šnjeg mi li e ua. Re li gi-
o znost je ste tu da se čo vek okre ne unu-
tra šnjem, od no sno se bi i spo zna je se be. 
Ovo je ta ko đe cilj psi ho te ra pi je. Psi ho-
te ra pi ja i re li gi o znost ima ju isti cilj, ali 
i slič ne teh ni ke. Ne ke od slič no sti psi-
ho te ra pi je i re li gi o zno sti je ste ka tar za, 
či šće nje, što je cilj sva ke psi ho te ra pi je, 
ta ko što se sve do vo di u pod ruč je sve-
snog. Dru go je pri hva će nost. Na psi ho-
te ra pi ji nas uče em pa ti ji, bez u slov nom 
pri hva ta nju po je di na ca, što da je ose-
ćaj si gur no sti. Vra ti mo se na ono što 
je dok tor Tor re re kao o gru pa ma sa mo-
po mo ći, i nji ho voj uspe šno sti u le če nju 
nar ko ma na, i na i la zi mo da upra vo pri-
hva će nost, neo su đi va nje ima ju po zi-
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ti van uti caj na le če nje. Smi sao, da va-
nje smi sla ži vo tu, od no sno pro na la sku 
smi sla ži vo ta, je ste za jed nič ko za psi-
ho te ra pi ju i re li gi o zno is ku stvo. Smi-
sao se na la zi u tra že nju smi sla čo ve-
ka i sve ta u ce li ni, za tim u vred no sti ma 
(do bro ta, po šte nje, žr tva je su re li gij ske 
ali i uni ver zal ne vred no sti, za tim lju-
bav, ži vot na sve tost, sa vest). Ka tar za, 
pri hva će nost i smi sao ne ve zu je mo sa-
mo za re li gij sko is ku stvo, i slo ži će mo 
se sa Szent mar to ni om da re li gi o znost 
ima pre ven tiv nu ulo gu, ali da ne mo že 
za me ni ti psi ho te ra pi ju. Ta ko đe, sve do-
ci smo da se sve vi še lju di okre će pse u-
do na uč nim di sci pli na ma kao što su kri-
stlo te ra pi ja, re i ki, me di ta ci ja, jo ga, tra-
že ći upra vo smi sao, pri hva ta nje i ka tar-
zu.

Ka da su mi ra mo pri ču dok to ra 
Tor rea, kao i ide je iz ra da Szent mar to-
nia, vi di mo da obo je pred la žu re li gij-
sko is ku stvo kao ne što što je od po mo-
ći ka da su psi hič ke pat nje ili ne u ro ze u 
pi ta nju. Ono što so ci o lo ga tre ba da za-
ni ma je ste ko ji su to dru štve ni uslo vi 
do ve li do ta kvog sta nja po je din ca, za-

što smo sve do ci de se ku la ri za ci je dru-
štva, ili za što psi hi ja tar pred la že da se 
pat nja „le či“ u cr kvi. Ako pri ča mo u 
okvi ru neo li be ral nog ka pi ta li zma, on-
da je ja sno da psi ho te ra pi ja i psi hi ja tri-
ja ko šta ju, i da men tal na hi gi je na ni je 
pri mar na u od no su na so mat ske bo le-
sti (iako je i men tal na bo lest so mat ska 
po ne kim auto ri ma), te se lju di obra ća-
ju ta mo gde no vac ni je neo p ho dan da 
bi im se pru ži la po moć. Me di ka li za ci-
ja je ste po sle di ca si ro ma štva, gde oni 
ko ji su bo ga ti još vi še za ra đu ju na za-
ma glji va nju po sle di ca a ne „le če nju“ 
uzro ka. Ka ko u dru gim gra na ma me-
di ci ne, ta ko i u psi hi ja tri ji. Si ro ma štvo 
mno gi auto ri do vo de u ve zu sa de se-
ku la ri za ci jom, pa otu da po sta je ja sno 
za što se pred la že da sve šte nik za me ni 
psi hi ja tra. Ako psi hi ja tri ju uop šte mo-
že mo svr sta ti u na u ku, ili je ipak psi-
hi ja tar sa mo ša man, ka ko se be dok tor 
Tor re u jed nom mo men tu na zi va.

Ta ra Ru ke ci
Fi lo zof ski fa kul tet No vi Sad 

stu dent ki nja so ci o lo gi je



СНАГА ВЕРЕ
Из ло жба ико на под на зи вом 

„Сна га Ве ре“ одр жа на је у све ча ној 
Са ли Ри сто Шку ље вић, при цр кви 
Све тог Спи ри до на, се ди шту Срп ске 
пра во слав не цр кве не оп шти не у Тр-
сту. На отва ра њу одр жа ном 19. сеп-
тем бра 2014. го ди не са по чет ком у 
19 ча со ва го во ри ли су пред сед ник 
управ ног од бо ра Срп ске пра во слав-
не цр кве не оп шти не у Тр сту, го спо-
дин Зла ти мир Се ла ко вић, го спо ђи ца 
Ма ри ја Ми ле тић, исто ри чар умет-
но сти и про то је реј-ста вро фор Срп-
ске пра во слав не цр кве у Тр сту го-
спо дин Ра шко Ра до вић. Овај до га-
ђај су, сво јим при су ством уве ли ча ли 
и го спо дин Игор До ленц, пот пред-
сед ник про вин ци је Трст, као и Ар хи-

ман дрит Грч ке пра во слав не цр кве у 
Тр сту, отац Гре го ри ос Ми ла рис.

Ду га исто ри ја Срп ске пра-
во слав не цр кве не оп шти не „Све ти 
Спи ри дон чу до тво рац“ у Тр сту го во-
ри о ње ном за ла га њу за очу ва ње вер-
ског, на ци о нал ног и кул тур ног иден-
ти те та срп ског на ро да у Ита ли ји, 
али и ње го вом лак шем ин те гри са њу 
у но ву сре ди ну. Из тог раз ло га сво-
ју де лат ност усме ра ва, ка ко на ма-
тич но ста нов ни штво, чла но ве срп-
ске пра во слав не за јед ни це, та ко и на 
Ита ли ја не за ин те ре со ва не за срп ски 
је зик и кул ту ру. Одр жа ва њем ре дов-
них бо го слу же ња, ча со ва ве ро на у ке, 
срп ског је зи ка и исто ри је, ита ли јан-
ског је зи ка за од ра сле и срп ског је зи-
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ка за Ита ли ја не и све за ин те ре со ва-
не то јој и по ла зи за ру ком. Са дру ге 
стра не, кроз раз не ви до ве ра да (фол-
клор, пе ва ње, дру же ња, ли те рар-
ни рад, екс кур зи је) на сто ји да одр-
жи ве зу са омла ди ном, а та ко ђе, за-
ла жу ћи се за вер ску и кул тур ну то ле-
ран ци ју, по др жа ва сва дру штва ко ја 
ула жу труд и по ма жу јој у очу ва њу и 
уна пре ђе њу ду хов ног, на ци о нал ног 
и кул тур ног жи во та свог на ро да. Са-
рад ња са јед ним та квим дру штвом, 
ор га ни за ци јом „Спи рит Арт“ из Бе-
о гра да, ко ја се за ла же за очу ва ње и 
про мо ви са ње срп ских тра ди ци о нал-
них, кул тур них и умет нич ких вред-
но сти срп ског на сле ђа, ре зул ти ра ла 
је овом из ло жбом ико на.

Све сне зна ча ја овог ме ста, не 
са мо за срп ску кул ту ру и ду хов ност 
већ и за исто ри ју умет но сти и ар-
хи тек ту ре, аутор ке Ми ро сла ва Сто-

пић и Ма ри на Ка ље вић од лу чу ју да 
баш у ње му из ло же сво је ра до ве. 
Сâм про стор у ко ји је по ста вље на, 
овој по став ци да је је дан мно го ду-
бљи зна чај, јер на гла ша ва иде ју ко ја 
је во ди ла умет ни це при ли ком ње ног 
ор га ни зо ва ња, а то је по вра так из во-
ри шту ду хов не сна ге на шег на ро да, 
пра во слав ној ве ри.

То на рав но ни је слу чај но. Ви-
ше ве ков но тра ја ње срп ке кул ту ре и 
ње на ба шти на у пр ви план ис ти чу 
зна чај ве ре, чи не ћи да она вре ме ном 
по ста не нео дво ји ва од на ци о нал-
ног иден ти те та. Об зи ром да је де ли-
ла суд би ну на ро да и од и гра ла кључ-
ну уло гу у очу ва њу иден ти те та, цр-
ква по ста је и оста је сто жер срп ског 
на ци о нал ног би ћа. Сле де ћи ову тра-
ди ци ју, Срп ска пра во слав на цр кве-
на за јед ни ца у Тр сту на ста вља рад 
на очу ва њу ду хов ног, на ци о нал ног и 
кул тур ног жи во та Ср ба у Ита ли ји. О 
то ме све до чи и ње но се ди ште, Цр ква 
Све тог Спи ри до на, нај им по зант ни ји 
по ду хват у срп ском цр кве ном гра ди-
тељ ству де вет на е стог ве ка.

Да на шњи из глед гра ђе ви-
не, про јек то ва не у на ци о нал ном ду-
ху, усло вљен је, са јед не стра не, же-
љом да се ис так не бо гат ство, пре-
стиж и иден ти тет по ру чи о ца и, са 
дру ге стра не, на ме ром да се ак цен-
ту је сред њо ве ков но на сле ђе срп ске 
за јед ни це ко ју је тре ба ло да пред ста-
вља. Због сво је мо ну мен тал но сти, 
бо га то де ко ри са не фа са де и при су-
ства мо за и ка, ду го је сма тра на нај бо-
га ти јом цр квом у Срб ству. Као сре-
ди ште вер ског, на ци о нал ног и кул-
тур ног жи во та Ср ба у Тр сту, цр ква 
Све тог Спи ри до на сва ка ко пред ста-
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вља спо ме ник кул ту ре, ме ђу тим, оно 
што је по ред то га нео п ход но ис та ћи, 
је сте њен зна чај за исто ри ју ар хи-
тек ту ре. На и ме, ра ди се у гра ђе ви ни 
ко ја, у тре нут ку ка да су за пад њач-
ки, пре све га ба рок ни еле мен ти још 
увек до ми нант ни, свој узор про на ла-
зи у сред њем ве ку, на пр вом ме сту 
Ви зан ти ји, и на тај на чин у срп ској 
ар хи тек ту ри за по чи ње пе ри од тра-
же ња на ци о нал ног сти ла ко га ка рак-
те ри ше окре та ње пра во слав ној тра-
ди ци ји.

При хва та ње ви зан тиј ске кул-
ту ре и ре ли ги о зне тра ди ци је као 
узо ра, још у вре ме вла да ви не ве ли-
ког жу па на Сте фа на Не ма ње, од-
ра зи ло се и на пре у зи ма ње ње них 
обра за ца цр кве не умет но сти, ко ја ће 
вре ме ном по ста ти са став ни део срп-
ске кул ту ре и на ци о нал ног иден ти-
те та. Оту да храм до би ја ве ли ки зна-
чај за срп ску пра во слав ну за јед ни цу, 
јер, по ред то га што пред ста вља сре-
ди ште ду хов ног и све тов ног жи во-
та, он је и сим бол ве ре и, са ста но ви-
шта пра во сла вља, ве за из ме ђу не ба 
и зе мље. Бу ду ћи да пред ста вља ме-
сто до ди ра зе маљ ског и не бе ског, од-
но сно ма те ри јал ног и ду хов ног све-
та, у хра му чо век мо же да оства ри 
ко му ни ка ци ју са ста нов ни ци ма не-
бе ског све та, а то чи ни пре ко сли-
ка, у овом слу ча ју ико на, ко је сим-
бо лич ки пред ста вља ју ду хов на вра-
та ка Бо гу.

Ова два све та, зе маљ ски ви-
дљи ви и не бе ски не ви дљи ви у хра-
му раз два ја ол тар ска пре гра да, чи-
не ћи гра ни цу из ме ђу њих у сим бо-
лич ном сми слу. Ту су, као ин тер ак-
ци ја из ме ђу два ју све то ва и про зор 

у не бе ско, по ста вље не ико не са ци-
љем да уве ду по сма тра ча у ду хов ни 
свет. Ико на је сте сли ка, али и мно го 
ви ше од то га. Као све та сли ка, све ти 
лик она по ста је сим бол ве ре. Она је 
ме диј из ме ђу ду хов ног и зе маљ ског, 
јер, са јед не стра не озна ча ва ме сто 
где се по сма трач, ста нов ник зе маљ-
ског ма те ри јал ног све та, обра ћа ју ћи 
се осо би чи ји је лик на њој при ка-

зан, уз ди же и по ве зу је са веч ним и 
ду хов ним. Са дру ге стра не, ста нов-
ни ци не бе ских све то ва су, пре ко сво-
јих ико на, ви дљи во и ак тив но при-
сут ни на зе мљи и пред ста вља ју уз-
о ре ко је у прак ти ко ва њу ве ре тре ба 
сле ди ти. Из тог раз ло га она у пра-
во сла вљу пред ста вља не из о ста ван 
део кул та по што ва ња све ти те ља, ко-
ји у срп ској кул ту ри до би ја још јед-
ну осо бе ност, а то је уста но вље ње 
ре ли ги о зног об ре да, сла ве, ко ји про-
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сла вља све ти те ља као за штит ни ка 
по ро ди це. Та ко у сва кој срп ској ку-
ћи мо же мо на ћи ико ну ње ног све ца 
за штит ни ка.

Ин спи ри са не ду гом тра ди ци-

јом и ве ли ком ри зни цом пра во слав-
не умет но сти, Ми ро сла ва Сто пић и 
Ма ри на Ка ље вић су из ло жи ле ико не 
нај по што ва ни јих све ти те ља у срп-
ском на ро ду. То су, пре све га Хри-
стос и Бо го ро ди ца, за тим Св. Ни ко-
ла, Св. Ђор ђе, Св. Или ја, Св. Јо ван 
Кр сти тељ, Св. Ва си ли је Остро шки, 
Св. Пет ка, Св. Ар хан ђел Ми ха и ло 
итд. Сле де ћи све де не ико но граф ске 
фор ме ви зан тиј ске есте ти ке, ико не 
од ра жа ва ју же љу да се ис так не са-
мо оно што је бит но и да се ду хов-
но на гла си. Све на њи ма, сва ки об-
лик, сва ка бо ја, сва ки гест или кра јо-
лик је пре све га сим бол. Сви ли ков-
ни еле мен ти су ту да би по сма тра чу 
пре не ли ду хов ну по ру ку. Јер, ка ко 
ис ти че Ар хи е пи скоп Ми ха и ло, уко-

ли ко же ли мо да раз у ме мо и по шту-
је мо ико не, он да их не сме мо по-
сма тра ти као обич на умет нич ка де-
ла, већ као пред ме те ко ји нас уз ди жу 
до ду хов не сфе ре. За то је све на ико-
ни под ре ђе но јед ном за дат ку, да при-
ка же не бе ски свет и ука же на при-
пад ност све че ве лич но сти том све-
ту, што она и чи ни на пр вом ме сту 
упо тре бом злат не по за ди не, ко ја као 
атри бут све тло сти, чи та вој ком по зи-
ци ји па и све тач кој фи гу ри, да је ква-
ли тет над зе маљ ске ат мос фе ре. По-
ред то га, чврст и не по ми чан све чев 
став, увек фрон та лан ни ка да у про-
фи лу, има функ ци ју да мо ли о цу омо-
гу ћи не по сре дан и нео ме тан кон такт 
са не бе ским све том у ко ме све ти тељ 
пре би ва.

Во ђе на же љом да по сма тра-
ча по ве же са ду хов ним све том, ова 
из ло жба успе ва да при бли жи ва-
жност фе но ме на ико не и по ка же њи-
хо ву искон ску сна гу, че му до при но-
си и ње но по ста вља ње у про стор ко-
ји озна ча ва из во ри ште пра во сла вља. 
Са о бра жа ва њем по сма тра ча у уну-
тра шњост ико не и ње го вим по ста-
вља њем у по зи ци ју ин верз не пер-
спек ти ве, умет ни це су овом из ло-
жбом це лу га ле ри ју, па и цр кве ну 
оп шти ну у ко јој се на ла зи, пре тво-
ри ле у ме сто у ко ме се ма ни фе сту-
је сна га ве ре.

Ма ри ја Ми ле тић



ЖЕНА У РАТУ: ИЗАЗОВИ И ИСКУШЕЊА
Ален Полц, Же на на фрон ту: јед но по гла вље из мог жи во та, (пре вео 

с ма ђар ског Виц ко Ар пад), Но ви Сад: Ма ти ца Срп ска, 1994., 170 стр.: илу-
стр. (Би бли о те ка До ку мент). Пре вод де ла: As sony a fron ton/Polcz Ala i ne.

„Ни че му се ни сам мно го ра до ва ла, ни у шта ни сам мно го ве ро ва ла. 
Слу ти ла сам да су ме за ра зи ли, а ни сам хте ла ни ког да за ра зим.“

У ми ру ни је ла ко, али ка ко је у ра ту? Ка кве те шко ће до но си рат ни ви-
хор? Да ли у на ма има до вољ но сна ге да под не се мо ту игру свет ских моћ-

ни ка? Ко ли ко смо ра то ва пре жи ве-
ли? Је дан, два, три. Чи ни се да по-
не кад за бо ра ви мо на број. Про ху ја-
ли два де се ти век за по чео је ра том и 
на исти на чин до жи вео епи лог. На-
рав но, сва ки рат је ка рак те ри сти чан 
по не че му (бро ју жр та ва, су прот ста-
вље ним си ла ма, ци ље ви ма, ра зор-
ној мо ћи). У ска ла ду са на ве де ним, 
упра во ће Дру ги свет ски рат би ти 
упам ћен као нај ве ћи ору жа ни су коб 
у исто ри ји чо ве чан ства или нај ве ћи 
рат у људ ској исто ри ји.

Јед но рат но по гла вље има ју 
све ге не ра ци је, по себ но, 20. ве ка ко је 
су као ти неј џе ри, мла ди ћи, зре ли љу-
ди или пак у по зним го ди на ма жи во-
та пре жи ве ли то тал ни рат. Ме ђу тим, 
не тре ба пре не брег ну ти чи ње ни цу да 
рат ни је ис пу њен са мо му шком по пу-
ла ци јом, већ и же на ма тј. при пад ни-
ца ма жен ског по ла. На и ме, то жен-
ско би ће, ко га ни ко не сма тра по доб-
ним за фронт и бор бу, упра во ће у то-
ку ра та по ка за ти и сво ју хра брост, 
по жр тво ва ње и ро до љу бље. На да све, 
ка ква је суд би на же не у ра ту са зна је-
мо у књи зи Же на на фрон ту.

На пи са на пре две де це ни је и 
при том од стра не ма ђар ске кри ти ке 
на гра ђе на кра јем 20. ве ка, а не за слу-
же но по ти сну та у мо ру „при мар ни-
је“ ли те ра ту ре. Ми шље ња смо да је 
нео п ход но под се ти ти, у го ди ни ју би-
ле ја, на же ну у ра ту, као и ње ној уло-
зи, а по себ но на књи гу на ко ју се ду-
го че ка ло, а бр зо за бо ра ви ло.

Ко је же на на фрон ту? Има ла 
је де вет на ест го ди на ка да ју је рат ни 
ви хор 1944. го ди не од вео на ли ни-
ју фрон та. На кон ра та по све ти ла се 
сту ди ја ма пси хо ло ги је и као кли нич-
ки пси хо лог (де це) оства ри ла се бе 
на про фе си о нал ном пу ту. Пот пи са-
ла је књи ге: Шко ла уми ра ња, (1989), 
Зар ћу и ја умре ти? (1993), као и 
број не ра до ве. Њен про фе си о нал ни 
ан га жман ис пи сан је на уну тра шњој 
пре са ви је ној ко ри ци књи ге Же на на 
фрон ту: јед но по гла вље из мог жи-
во та. На пи са ну ис по вест по све ти-
ла је сво ме су пру гу (еми нент ном ма-
ђар ском књи жев ни ку Ми кло шу Ме-
се љу). Ње но име је Ален Полц.

У из да њу Ма ти це срп ске, у 
окви ру би бли о те ке До ку мент, чи та-
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лач ка пу бли ка из Ср би је до би ла је 
при ли ку да се упо зна са де лом As-
sony a fron ton, за хва љу ју ћи пре во-
ди о цу Виц ку Ар па ду. На сто ти ну се-
дам де сет стра ни ца, аутор ка је при-
ка за ла рат ну гол го ту то тал ног ра та. 

Пи са на са вре мен ске дис тан-
це од не ко ли ко го ди на, ви ђе на очи-
ма уче сни це, уло га же не у Дру гом 
свет ском ра ту по ста је тран спа рент-
на за хва љу ју ћи за пи си ма ме ди цин-
ске се стре Ин тер ног оде ље ња, ина че 
спи са те љи це књи ге. „Пре пу сти ли су 
ми це ло ин тер но оде ље ње, без ле ко-
ва, без рент ге на, без про сто ри ја, без 
хра не… Не пре кид но су до пре ма ли 
но ве и но ве, те шко ра ње не вој ни ке, 
мно ге без све сти. Ка ква је то бор ба 
би ла! Та да сам већ по ма га ла и при 
опе ра ци ја ма, аси сти ра ла сам глав-
ном ле ка ру.“

Ка ко се су о чи ти са нај ве ћим 
рат ним при зо ри ма и при хва ти ти рат-
но ста ње, са жи ве ти се с њим и де ла-
ти без окре та ња, гри же са ве сти, ка-
ја ња и гле да ти ја ко не при јат не при-
зо ре ра та? („Ру си су но жем од се ца ли 
гру ди оним же на ма ко је су се, пре ма 
њи хо вим оба ве ште њи ма, спан ђа ле с 
Нем ци ма, на кон што су их већ прет-
ход но са ми си ло ва ли. Ни сам ни слу-
ти ла та кве гро зо те.“), Ален Полц де-
таљ но да је од го во ре на уна пред по-
ста вље на пи та ња. Ро ђе на у Клу жу 
(град у Ма ђар ској) и из истог по ти-
сну та за вре ме Дру гог свет ског ра-
та, су о че на са нај ве ћим рат ним при-
зо ри ма, би ла је жр тва, бо рац и хе-
ро и на тур бу лент них го ди на прет-
ход ног ве ка. У књи зи при ка зу је Ма-
ђар ску по то ну лу у рат ним не ми ри-
ма, (на ди ра ње ру ске не при ја тељ ске 

вој ске на Ма ђар ску те ри то ри ју), ве-
ли ки по кољ не мач ких при ста ли ца и 
сам про цес осло бо ђе ња. Лич ни осе-
ћај ра та остао је ис пи сан у пет по-
гла вља (Брач но пу то ва ње, Из бе глич-
ка иди ла, Фронт, Мир, Епи лог), обо-
га ће них цр но бе лим сли ка ма, на не 
па ги ни ра ним стра ни ца ма. Фо то гра-
фи ја, на ко јој је при ка за на, ули ца у 
Бу дим пе шти на кон бом бар до ва ња 5. 
сеп тем бра 1944. го ди не на ла зи се на 
пр вој ко ри ци књи ге и при ка зу је же-
ну у Дру гом свет ском ра ту.

Суд би на же не у ра ту при ка-
за на је на ви ше од сто ти ну стра ни-
ца. На и ме, Ален Полц срећ но уда та, 
1944. го ди не, ни је осе ти ла ра дост у 
пр вој брач ној го ди ни. Рат је про ме-
нио си ту а ци ју у све ту, а њу из род-
ног гра да Ко ло жва ра (Клу жа) пре-
се лио у Ча квар, у двор цу Естер ха-
зи је вих (са сто ше зде сет со ба, вла-
сти том по зо ри шном дво ра ном и ка-
пе лом, огром ним пар ком, не про це-
њи вим умет нич ким бла гом и бо гат-
ством). „У том тре нут ку бол но ме је 
по го ди ло са зна ње да сам оста ви ла 
Ер дељ и да сам се на шла ов де, у јед-
ном дру га чи јем, стра ном све ту. Тло 
ми се не ка ко из ми ца ло под но га ма. 
Мо ра ла сам да схва тим да сам са ма 
усред свих ових ужа са. Хте ла сам да 
по бег нем на зад, у смрт ну опа сност 
оног бун ке ра, јер та да смо још би-
ли за јед но.“ Дво рац Естер ха зи је вих 
био је на ме ти, ка ко Ру са, та ко и Не-
ма ца. Јед на од ње го вих дво ра на је 
по ста ла при хва ти ли ште за ра ње ни-
ке док је Ален до би ла уло гу бол ни-
чар ке. Да ни стра да ња, си ло ва ња, ва-
шљи вих гла ва и шу ге би ли су обе-
леж је рат них го ди на. Ра ди ла је, као 



Religija i tolerancija, Vol. XIII, № 23, Janaur – Jun, 2015. 183

и број не дру ге бол ни чар ке, у ја ко те-
шким усло ви ма и би ла су о че на са 
по тре сним при зо ри ма ра та. „По не-
кад су нас Ру си од во ди ли да ко па мо 
ро во ве, што је би ло па кле но… Јед-
ног дру гог зим ског ју тра, ме ђу тим, 
ка зни ли су ме не. Не се ћам се ви-
ше због че га. Ни ти сам рас по ло же-
на да пре би рам за мр ше не ни ти се-
ћа ња. Све у све му, сву кли су ме до 
по ја са, оп ко ли ло ме је не ко ли ко вој-
ни ка и је дан ме је ту као кор ба чем… 
Ако ја че за мах ну, пу ца ко жа на ле ђи-
ма. (Ни је ја ко бо ле ло, а мо жда и је-
сте, али је у ме ни би ло не ка квог пр-
ко са, или не чег дру гог, о че му до са-
да ни сам го во ри ла…).“

Се ћа ју ћи се број них рат них 
при зо ра, је дан по себ но ни је мо гла 
да за бо ра ви: „…ра ње ни ци су ле жа-
ли на сла ми, у блат ња вој, по ки да ној, 
на го ре лој оде ћи, у кр ви, пр љав шти-
ни, из ме ту. На ре ди ли су ми да по-
мог нем, по ка за ли су ми јед ног вој-
ни ка ко ме су на ко жи ви си ли раз-
мр ска ни пр сти. Шта да ра дим, пи-
та ла сам… што се спа сти мо же, не-
ка оста не, и да ста вим пр ви за вој 
– ре ко ше – оста ло да од се чем. Са 
чим да од се чем – пи та ла сам. С ма-
ка за ма – био је од го вор… Ужа сну-
ла сам се, то се ни је сла га ло с мо јим 
здрав стве ним обра зо ва њем. (Ко нач-
но, шта је мо гао не срет ник да из гу-
би? Ако их не од се че мо, до би ће ган-
гре ну. Али с пр ља вим ма ка за ма, без 
ика кве ане сте зи је, са мо та ко фик ну-
ти ма ка за ма пр сте чо ве ка при пу ној 
све сти? Ни сам мо гла то да ура дим.) 
Ри зи ку ју ћи да ме пре би ју или чак и 
стре ља ју, окре ну ла сам се и иза шла 
на по ље.“

На рав но, по вра так у Ко ло жвар 
био је нај леп ши мо ме нат и је ди ни 
ко ји је же ле ла да за пам ти. „На кон 
скла па ња ми ра со вјет ске тру пе су и 
у Ко ло жва ру при ре ди ле ве ле леп ни 
де фи ле, ис пред нас је про шла све ча-
на ко ло на, и с јед не и с дру ге стра-
не ули це на род је кли цао и апла у ди-
рао…. Та да још ни је би ло од лу че но 
да ли ће Ер дељ при па сти Ру му ни ји 
или Ма ђар ској…. Со вјет ске тру пе, 
су за нас у Ер де љу зна чи ле си гур-
ност.“ Ипак, крај ра та озна чио је по-
че так дру га чи јег жи во та не здра вог, 
већ оп те ре ће ног бо ле сти ма. „Мо-
је ста ње се на гло по гор ша ло и јед-
ног да на сам се, не се ћам се ви ше де-
та ља, на шла на кли ни ци Хај нал. Та-
мо су још сви ле ка ри би ли Ма ђа ри, 
са Хај на лом на че лу. Ту бер ку ло зна, 
екс у да тив на упа ла тр бу шне и плућ-
не ма ра ми це, и уз то – го но ре ја… 
На рав но, ле ка ри су се же сто ко бо ри-
ли за мој жи вот.“

Сре ћа пра ти хра бре, очи глед-
но је та ква би ла и Ален, јер је ус пе-
ла да оздра ви, на ста ви и упи ше ме-
ди ци ну. Ко нач но је Ер дељ до де љен 
Ру му ни ји, а но во жи вот но по гла-
вље би ло отво ре но за Ален и Ја но-
ша. Но ву стра ни цу жи во та по че ли су 
у Ма ђар ској, јер ма ђар ски др жа вља-
ни у Ер де љу ни су до би ли до зво лу за 
рад, ни ти пут не ис пра ве да мо гу ле-
гал но пу то ва ти. Крај ра та, зна чио је 
и крај бра ка: „На пу сти ла сам га јер 
сам га во ле ла, и зна ла сам да ћу про-
па сти ако оста нем и да ље са њим…. 
С дру ге стра не, он ви ше ни кад ни је 
ус пео да се ве же ни за ко га….. Ни-
ка да ни сам схва ти ла, где је не ста ла 
та ве ли ка љу бав?“ Крај јед не љу ба-



184 Прикази и осврти

ви озна чио је по че так но вог жи во та 
и до нео но ву љу бав. Био је то Ми-
клош, ко ме је књи га и по све ће на, ко-
ји је по бе дио смр то но сну бо лест ко-
ју је Ален но си ла. Да кле, по сле рат-
ног бра ка от по чео је но ви по сле рат-
ни брак, без Ја но ша, као и но ва исто-
ри ја на кар та ма све та.

Исто ри ја Дру гог свет ског ра-
та би ла је по губ на за мно ге ге не ра-
ци је. Ка да се све де ра чун оста је са-
мо ве ли ки дуг и огром на пу стош у 
ег зи стен ци јал ном сми слу. Не ста ло 
је сја ја у очи ма мно гих Ер де ља ца. 
Књи га Же на на фрон ту на пи са на је 
са на ме ром да упо зна до ла зе ће ге не-
ра ци је са нај ве ћим ра том у исто ри-
ји све та; са ве ли ким стра хо ви ма са 
ко ји ма се же на су сре та ла на фрон-
ту, при том, да ју ћи це лу се бе ка ко 
би са чу ва ла не са мо свој, већ и број-
не ту ђе жи во те; да по ка же ху ма ност 
и хра брост. Ален Полц је, пи шу ћи 
сво ја рат на се ћа ња, ус пе ла да са чу-
ва јед но вре ме од за бо ра ва, да из не-
се сво ју пер цеп ци ју ра та, као и да 
опи ше ве ли ку же љу за жи во том ко-
ју је пла ћа ла бо ле сти ма, му че њи ма, 

гла ђу, по ни же њи ма и број ним ег зо-
ду си ма. Ина че, у књи зи је при ка за-
на са мо 1944. го ди на ра та тј. пе ри од 
у ко ме је спи са те љи ца би ла ак тив на 
уче сни ца ра та. Ме ђу тим, на осно ву 
са др жа ја сти че се ути сак да је при-
ка зан цео Дру ги свет ски рат, јер је 
у осно ви свих го ди на би ло до га ђа ја 
као чи тав пре до чен текст.

Пи са на са др жај но, екс пли-
цит но, осло бо ђе на пред ра су да и су-
је те, Ален је ус пе ла да ис пи ше нај-
те же го ди не жи во та. Књи га, Же на у 
Дру гом свет ском ра ту по ред ра та, у 
истом тре нут ку, нас ин фор ми ше ка-
ко да при хва та њем иза зо ва сто јич ки 
под не се мо све удар це у жи во ту и по-
бе ди мо сва ис ку ше ња. Упра во из по-
ме ну тих раз ло га за бо ра вље на књи-
га за слу жу је још јед но чи та ње и ту-
ма че ње. За пра во, јед но но во про ми-
шља ње, ко је се и са свим при род но 
на ме ће на по чет ку но вог ве ка тј. по-
сле то ли ко де це ни ја.

Ми ле на Жи кић
док то рант Фи ло зоф ског фа-

кул те та у Ни шу



ВЕРСКА НАСТАВА
Данијела Поповић
ОШ „Татомир Анђелић“ 
Мрчајевци - ИО Мојсиње 
школска 2013/2014. година

УГЛЕДНИ ЧАС
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 

ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) 
ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА УГЛЕДНИ НАСТАВНИ ЧАС

РАЗРЕД / 
ОДЕЉЕЊЕ Четврти/ шесто

НАСТАВНА 
ТЕМА

6. Одбијање првог човека Адама да сједини створену 
природу с Богом

28. ЧАС
НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ

Врлина – начин живота у складу са Божијим промислом о 
свету и човеку

ТИП ЧАСА Обрада
НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ
Дијалошка, монолошка, илустративна, текст метода, 
демонстративна

ОБЛИЦИ РАДА Фронтални, индивидуални, групни

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА

Светосавско звонце 7/20015. стр. 14. и 15. (Прича о миразу) , 
Дечји врлинослов, наставни листићи са различитим задацима 
за групе: духовна песма Хаљине беле

ЦИЉЕВИ ЧАСА

Васпитни
Развијање жеље код деце за стицањем хришћанских врлина.
Развијање сарадње међу ученицима и преузимања 
одговорности и учешћа у раду групе.

Образовни Усвајање и проширивање знања о хришћанским врлинама 
кроз причу светог владике Николаја Велимировића

Функционални

Оспособити ученике да закључују и увиђају пренесено 
значење у причи и да се критички осврћу на своје животе, 
упоређујући себе са ликом из ове приче. Оспособити ученике 
да резимирају поједине врлине из песама о њима.



186 Угледни час

Корелација унутар предмета: (23. час) Првородни грех као промашај 
– циљ због кога с су човек и свет створени

Структура часа: 
– Уводни део часа (око 5 минута)
 Подела у групе, водећи рачуна о груписању успешнијих ученика са 

онима који су мање успешни
– Главни део часа (око 25 минута)
 Обарада нове наставне јединице кроз прочитану причу и задатке у 

групама
– Завршни део часа (око 15 минута)
 Групе саопштавају своје резултате и заједно записујемо о врлинама

ТОК ЧАСА

УВОДНИ ДЕО:
– Молитва Господња и молитва пре учења– Подела ученика у четири 

групе са различитим задацима, при чему водимо рачуна о уједначености 
група– Истицање циља часа- данас треба да научимо неке од најважнијих 
хришћанских врлина, али не кроз Јеванђеље већ кроз једну уметничку бајку

ГЛАВНИ ДЕО:
– Читам причу први пут изражајно.– Деца изражавају свој први утисак 

о прочитаној причи.– Краће објашњење и анализа пренесеног значења 
приче.– Групе добијају наставне листиће са задацима. – Добијају упутство 
о раду. – Групе раде своје задатке.– Повремено им прилазим и контролишем 
рад и то да ли сви у групи изимају учешће у раду.

ЗАВРШНИ ДЕО: 
– Излагање група и краће записивање о највећим хришћанским 

врлинама.– Закључујемо да хришћанске врлине није лако стећи, али да је 
свакако могуће, ако имамо веру у Бога у својим срцима.– Која врлина је вама 
најтежа?– Молитва Пресветој Богородици и молитва после учења

Напомене: 
Уколико остане времена, слушамо са CD-a песму Хаљине беле у 

извођењу групе ПИРГ и певамо је.
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Запис на табли:

 Хришћанске врлине- наш начин живота

1. СКРОМНОСТ (смерност) 

2. ДАРЕЖЉИВОСТ (кад несебично дарујемо ближње)

3. МОРАЛНА ЧИСТОТА (целомудреност) – кад смо верни и тело чувамо 
  од греха

4. МИЛОСРЂЕ (кад чинимо добра дела и не тражимо похвалу ни награду) 

5. УЗДРЖЉИВОСТ (кад смо у свему умерени)

6. КРОТОСТ (благост)

7. РЕВНОСТ У ВЕРИ (кад смо истрајни у вери и испуњавамо Божије 
  законе ма какве да нас невоље снађу)

Прилози:

Наставни листић са задацима за 1. групу

1. а) Да ли сви бирају исти пут који је изабрала девојка из приче?
  –
    б) Шта би се десило да да је девојка изабрала неки други пут?
 –
    в) Шта се деси кад хришћанска душа не жели да иде уским 
   путем?(Сетите се приче о блудном сину)
  –
 2. Заокружите још једну врлину за коју мислите да треба да је има сваки 
хришћанин и објасните њено значење у загради.
 – сналажљивост
 – милосрђе
 – тачност
 – духовитост
 – дарежљивост (несебичност)
 – високо образовање
 – витко тело
 3. Шта је слично између дарежљивости и врлине коју сте изабрали?
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Наставни листић са задацима за 2. групу

1. а) Пронађите и подвуците опис путева на које је девојка нилазила.
 
  б) Шта мислите зашто се прави пут тако разликовао од погрешних 
путева?
 –
 –
 в) Шта, у пренесеном значењу, немају са собом они који иду погрешним 
путем?
 –
 2. Заокружите још једну врлину за коју мислите да треба да је има сваки 
хришћанин и објасните њено значење у загради.
 – речитост
 – стрпљење
 – уредност
 – скромност
 – морална чистота (целомудреност)
 – спретност
3. Прочитајте песму, па покушајте да објасните, својим речима, у једној 
реченици, шта је то целомудреност или морална чистота. .

Наставни листић са задацима за 3. групу

1. а) По чему је царевић из приче препознао верену девојку?
  –

    б) По чему ће Христос препознати нашу душу?
  –
    в) Може ли се у души наћи нешто лепо, а да то није Христово?
  –
2. Заокружите још једну врлину за коју мислите да треба да је има сваки 
хришћанин и објасните њено значење у загради.– маштовитост– прецизност– 
музикалност– уздржљивост (умереност)– елегантност– кротост
3. Прочитајте песму о уздржању и препишите два стиха који је најбоље 
објашњавају.
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Наставни листић са задацима за 4. групу

1. а) Шта је девојка понела царевићу на мираз?
  –
  б) Ко јој је дао то што му она носи на мираз?
  –
  в) Шта ћемо ми Господу Исусу Христу понети „на мираз“?
  –
2. Изаберите једну од наведених врлина, за коју мислите да треба да је има 
сваки хришћанин. Заокружите је и покушајте да је објасните у загради.
 – одлучност
 – озбиљност
 – окретност
 – истрајност у вери
 – лепота
 – јасан говор
 – познавање више језика
3. Наведите један пример из нашег живота када вам се чини да је најтеже 
истрајати у вери. Шта мислите, зашто је тад најтеже?

4.* Прочитајте песму без наслова и покушајте да препознате која врлина би 
јој могла стајати као наслов.

* Свети Владика Николај охридски и жички

ПРИЧА О МИРАЗУ

Пошао царев син по свету да нађе себи девојку. Пошто се царев син 
може женити само најбољом девојком из свог народа, пође он по народу, 
поведе многе слуге и понесе велико благо. 

Проходио је многа села и градове, знојио се кроз пешчане пустиње, 
хладио се кроз зелене горе, обијао росу по долинама, пловио по дубоким 
водама и пешачио по белим стенама. Тако се једне вечери нађе у неком 
дивном селу које се звало Извори. 

Уморни путници закуцају на врата једне куће у којој је живела једна 
добра жена са својом малом ћерком. Царевићу се допадне ћерка, па упита 
мајку за њу. Смерна мајка паде пред ноге царевића и са стидом одговори:– 
Добри, царевићу, нисам достојна толике почасти, нити моја кћер толике 
славе, а још је и недорасла за удају.
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На то царевић рече :– Могу ја да чекам док девојчица порасте. 
Онда извади прстен и вери девојку, па јој даде седам златотканих 

хаљина и рече:– Кад девојка одрасте, нека се обуче у свих ових седам 
златотканих хаљина и нека дође к мени слободно сама.

Девојчица упита:– А како ћу ја погодити пут до твога двора?
Царевић јој на то даде један штап и рече:– Овај штап ће те водити 

правим путем и довести к мени. А кад год будеш на раскршћу, те не знаш 
којим ћеш путем поћи, ти удари овим штапом, па где ти се одговори: „ Ја сам 
пут!“ ти онуда и иди.

Зором се царевић опрости са мајком и ћерком и задовољан се врати у 
своју престоницу.

Пролазио је дан за даном и година за годином, а ћерка је расла и већ 
порасла велика девојка. Једнога дана дође писмо од царевића да је време и 
да он очекује невесту. Тада мајка обуче ћерку у седам златотканих хаљина, 
пољуби је и испрати на пут, пожелевши јој сваку срећу.

Путовала девојка, путовала дуго, док стиже на неко раскршће, где се 
пут грана у много путева. Онда девојка удари штапом о један пут и чу глас 
где виче од пута: „ Овуда је пут!“ Зачуди се девојка, па удари штапом о други 
пут и чу исти глас: „Овуда је пут!“ Тако се догоди и са трећим и са четвртим 
и са свим осталим путевима. 

„ Хајде да пробам још и овај последњи пут, који је сасвим мало угажен 
и узак“, рече у себи девојка. Кад удари о тај пут, зачу глас: „Ја сам пут!“ 
Зачуди се девојка веома, па сетивши се речи царевића, пође тим путем. 

Ишла је тако, ишла, а пут се све више пред њом ширио, док опет дође 
на ново раскршће. Ту се она не даде збунити. Ударала је штапом о сваки 
пут и чула онај глас: „ Овуда је пут!“ Но, она није пошла тим путевима, 
него се упућивала оним путем од кога је долазио глас: „ Ја сам пут!“ Тако 
је срећно прошла сва раскршћа и избегла беспућа, док најзад није угледала 
царски град. Пред градом су је сачекале цареве војводе и одвеле у царев 
двор. Кад ју је видео царевић, препознао ју је одмах, веома се обрадовао и 
одмах приредио свадбени пир.

***

Царевић – Господ Исус Христос 
Ћерка – хришћанска душа
Седам златотканих хаљина - седам најважнијих хришћанских врлина
Путоказни штап – вера
Гласови „ Овуда је пут!“ – погрешни поступци у животу
Глас „ Ја сам пут!“ – једини исправан начин живота за хришћанина
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Уздржање  (3. група)
Слаткишима дош’о крај,
стомаку је тешко, знај!
Дошло време да се пости,
нек се душа мало гости.

А кад језик малко скратим,
тад ћу Богу да се вратим.
У тишини пева душа
песме које Господ слуша.

Свему треба добра мера,
да л’ је прича ил’ вечера,
само једно нема краја,
то је љубав до бескраја.

Морална чистота
(целомудреност)
(2. група)

Да чистота има више,
не зна свака глава мудра,
од купања важнија је 
та чистота целомудра.

Кад девојка чека драгог,
момак кад за драгу блиста,

када монах венча душу
за Предрагог Бога Христа.
Када тата воли маму,
и за другу он не оде;
када мама воли тату 
и никад се не разводе.

Зато и ти драго дете,
чувај добро ту чистоту.
На киоску и ТВ-у
ти не гледај сву срамоту.

* Песме о врлинама преузете 
су из „Дечијег врлинослова“

Мисионарско – издавачка уста но-
ва манастира св. Димитрија, Дивљана

Милосрђе (1. група)
„Блажени су милостиви“
рекао је Господ Благи.
Ал’ ко даје – да не труби,
да не мери тај на ваги.

Већ од срца, без рачуна,
без сујете и параде,
десна рука шта је дала-
то левица да не знаде.
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Милостив је онај који
невољнога баш утеши,
у жалости пусти сузу,
са радосним он се смеши.

Гладне храни, жедне поји,
болеснике обилази,
сиромашка он облачи,
затворнику тај долази.

Знате л’ зашто се он блажи
док му милост душу буди?
Кад сироте припомаже,
он то Христа Бога љуби.

Смирење (4. група)
* наслов не треба да се види
Кад је Господ у град пош’о,
клицали су: „ Христе, Царе!“
Није дао да Га носе,
већ се попе на магаре.

На вечери једној Тајној
рече Исус јавно свима:
„ Прв’ је онај који служи“,
опра тада ноге њима.

На Голготи кад је био,
све се тресло, камен бега! 
Анђели су били спремни,
чекали су знак од Њега,

да Га скину тад са крста
и да казне род неверан!
Господ ништа није рек’о,
остао је кротак, смеран.

Па, зар ја да се шепурим,
правим важан где год могу?
За врлине и успехе,
за све добро – слава Богу!
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ОШ „Татомир Анђелић“ Школска 2013/2014. година
ИО Мојсиње

Угледни час верске наставе у четвртом разреду
„Врлина-начин живота у складу са Божијим промислом о свету и човеку“

Аутор и реализатор: Данијела Поповић вероучитељ
Списак присутних наставника на угледном часу са анализом и 

дискусијом:
Олга Радичевић (професор разредне наставе)
Данка Мићовић (професор разредне наставе)
Радмила Стојановић (васпитач)

ИЗВЕШТАЈ 
са угледног часа верске наставе

„Врлина – начин живота у складу са Божијим промислом о свету и човеку“

Аутори и реализатори: Данијела Поповић, вероучитељ
Време: 8:50 – 9 :35
Место: ОШ ''Татомир Анђелић'' Мојсиње

Опис активности:
Обрада наставне јединице кроз групни облик рада. У уводном делу је 

прочитана прича кроз коју се ученици уводе у тему часа, користећи тумачење 
ликова аналогно јеванђелским причама које смо обрађивали у овом разреду. 
Сачињене уједначене групе које су добиле различите задатке да кроз питања 
на наставним листићима кратко покажу разумевање приче и њено пренесено 
значење, препознају основне хришћанске врлине и уз песму коју су добили, 
укратко објасне по једну хришћанску врлину коју до сада нисмо учили, 
наводећи пример за њу из свакодневног живота. Изношење резултата рада 
група, записивање у свеске уз краће појашњење нових врлина.У завршном 
делу часа певање духовне песме која обједињује наш разговор о врлинама и 
подстиче ученике да се у њима усавршавају.

Рад водитеља:
Изражајно читање приче, вођење анализе и повезивање са већ 

наученим градивом о врлинама из Јеванђеља, постављање питања, груписање 
ученика, давање упутстава, подела штампаног материјала, руковођење и 
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координирање радом група, заједничко приказивање резултата рада група, 
давање повратне информације, певање песме по слуху.

Организација:
Активност је организована у учионици четвртог разреда. Ученици 

су добили припремљен материјал (наставне листиће са задацима за сваку 
групу, прича, песме).

Анализа задатака је на часу проширена јер се указала потреба за тим, 
те је час продужен за пет минута.

На крају часа су деца добила задатак да на папирићима запишу своје 
утиске са часа и сугестије кроз допуњавање започетих реченица*:

– Овај час оцењујем оценом … ( од 1 до 5)
– На овом часу ми се свидело …
– На овом часу бих променио/ла …  
* Анкетица је анонимна

Лична евалуација и препорука:
Начин реализације часа је био интересантан и подстицајан за ученике. 

Кроз заједничке и групне активности су добро сарађивали и показали вољу 
и спремност за усавршавањем у хришћанским врлинама. Овакав час је боље 
организовати као двочас, јер се показало да би тако могло подробније да се 
анализира оно што су по групама урадили.  

Писани коментари ученика су позитивни и охрабрујући за мене. 
Највише им се допала прича у којој су себе могли пронаћи као главног лика, 
као и различити задаци које су заједно решавали.

Датум и место: Реализатор/и:
9. 4. 2014. год. вероучитељ Данијела Поповић
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Програм конференције:
Социјални проблеми кривице

Филозофски факултет у Новом Саду,
недеља 10. мај 2015.

Излагања учесника:

Прва сесија 13.00 - 14.30 модератор: проф. др Драгољуб Ђорђевић
Проф. др Ђуро Шушњић, Муке избора и осећај кривице.
Академик др Владета Јеротић, Здраво и болесно осећање кривице.
Aмбасадор проф. др Кринка Видаковић, Блиски Исток и религија: море без обала.
prof. dr. George Wilkes, Krivica borca: kada kulturna različitost suoči razgovore o isti-

ni i pravdi
Протојереј-ставрофор др Милош М. Весин, Социјални проблеми кривице у Старом 

и Новом Завету

Друга сесија: 15.00 - 16.30 модератор: доц. др Драган Тодоровић
проф. др Драган Коковић и др Страхиња Давидов, Проблем кривице: огледање у 

контексту културних разлика
проф. др Зорица Кубурић, Социјални проблеми кривице: између освете и праштања
мр Данијела Грујић, Метафизичка кривица савременог човека
МА Ана Зотова, Проблем извињења у филозофији обичног језика
др Владан Станковић, Друштвене последице кривице у поравослављу, католичанству 

и протестатизму
доц. др Јелена Вукоичић, (Не) постојања осећања колективне кривице у етничким 

сукобима - Националнистички дискурс и дехуманизација ”другог”
др Жикица Симић, Православна црква и њена пројекција кривице на спољашње 

факторе

Трећа сесија: 17.00 - 18.00 модератор: Алексеј Кишјухас
dr Nechama Hadari, Preko mrtve tačke, Pokušaj stvaranja teološke alternative pozivima 

na nemoguću osudu ili nemoguće praštanje 
др Радмило Кошутић, Проблем кривице у аврамистичким религијама
мр Дарко Пирија, Кривња, политичка теологија и сувремно друштво
Јована Шкорић (докторант), Социјална искљученост као социјални проблем
Данијела Милићевић, Проблем кривице у источњачким религијама

Четврта сесија 18.00 - 19.00 модератор: Горан Рујевић
Тања Голић, Проблем кривице у Хегеловој филоѕофији
Зорица Савић, Осећај кривице - демотиватор или стимулатор на путу духовног 

просперитета
Слађана Сенјов и Весна Брчански, Проблем еутаназије: између осећања кривице и 

олакшања
Слободан Мартиновић, Осећај кривице у комуникацији са људима
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НАЈАВА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

СЕЋАЊЕ И ЗАБОРАВ 
(15-16. мај 2016)

Пријаве за конференцију иду преко саjта ЦЕИР-а: 
www.ceir.co.rs

Центар за емпиријска истраживања религије и Одсек за социологију 
Филозофског факултета у Новом Саду организују једном годишње научну 
конференцију. Тема конференције 2014. године била је: Хуманитарни рад 
верских зајдница. Тема за 2015. годину је Социјални проблеми кривице, док 
је за 2016. годину Сећање и заборав. Позивамо читаоце да своје радове 
пријаве преко сајта ЦЕИР-а.

Циљеви прoјекaта на којима радимо су сусрет теолога, социолога, 
филозофа, историчара, психолога и других стручњака различитих теоријских 
и религијских струја, који ће изнети своја размишљања и истраживања 
о овим важним темама које отварају могућности решавања практичних 
животних проблема.

Оправданост пројекта произилази из потребе разумевања и уна-
пређења верске културе, верских слобода и толеранције. Овакве кон-
ференције и потом зборници радова које објављујемо на темељу ауторских 
радова, допринеће дијалогу између науке и религије исто као и дијалогу у 
друштвеном контексту путем помака који су могући.

Средства за организовање конференције и штампање зборника 
обезбедило је Министарсво просвете, науке и технолошког развоја и 
Министарсво правде – Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама 
Републике Србије. 

Проф. др Зорица Кубурић
Универзитет у Новом Саду
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