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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 greatly impacts the quality and approach to the worship today.
During the first four centuries the early beginnings of Christianity created a novel style of worshipping God through liturgy and praise. Over the centuries, combined dialectical-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 kingdom 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 stubbornly, resisting the cultural transitions of society and resulting in the trend of new generations more and more losing interest in active dedication to the Lord and their personal
spiritual enrichement. On the otherhand, modern worship in Evangelical churches, influenced 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 foundation 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, lityrgy, 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 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), 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 Complete 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 Complete 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 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), 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 Complete 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 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), 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 Catholicism (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 Catholicism (ed. J. J. Buckley, F. C. Bauerschmidt and T. Pomplun; Malden: Blackwell, 2007), 34053.
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 Christianity (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 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), 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 Catholicism, 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
Entrance psalm:
Invocation and Greeting
Penitential Rite
(Kyrie)
(Gloria)
Salutation and Collect for the Day
The Liturgy of the Word
First lesson
Second lesson
Alleluia verse
Gospel
Homily
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)
Silent Reflection
Post-Communion Prayer
Benediction and Dismissal

EC Church2
Introduction and greetings
Announcements
Worship Songs (3-5 contemporary or traditional,
including the offering on last song)

Sermon / Message

Communion (usually 1st Sunday of the Month or
less)
Invitation
Closing response / song time

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-reportexamines-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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KA ТЕОЛОГИЈИ ОСЛОБОЂЕЊА
Резиме
Теологија ослобођења је покрет који је настао на тлу Латинске Америке
унутар Католичке цркве. Као систем идеја теологија ослобођења први пут се по
јављује у периоду великих друштвених промена шездесетих и седамдесетих годи
на ХХ века, у доба еклисиолошких расправа (Другог ватиканског сабора) и политич
ких немира (многих револуција). Теологија ослобођења је крик ка Богу вековима угње
таваног човека од стране колонизатора, империјалиста и капиталиста. Украт
ко, она је одраз напора сиромашних, који заједно са својим савезницима у хришћан
ству и јеванђељу траже надахнуће за деловање против сиромаштва као и за пот
пуно ослобођење потлаченог човечанства. Иако је Ватикан осуђивао и оспоравао
теологију ослобођења, која је умногоме обојена марксистичким идејама које су те
жиле да обједине марскизам и хришћанство, ова теологија доживела је изузет
ну афирмацију и бројне присталице. Теологија ослобођења се раширила по свету и
стекла бројна упоришта чак и у високим црквеним структурама, извршивши вели
ки утицај на многе народне покрете и заједнице које се боре за права људи Трећег
света: за домороце, сиромашне, бедне, потлачене и све оне које друштво одбацује.
Кључне речи: Други ватикански сабор, друштво, империјализам, класе, ка
питализам, Католичка црква, колонијализам, Латинска Америка, марксизам, осло
бођење, потлаченост, сиромаштво, теологија, угњетавање, хришћанство.
За слободу нас је Христос ослободио: стојте, дакле, чврсто и не дајте се
опет у јарам ропства ухватити! (Галатима 5,1)

1) Идеја, настанак, развој и главни представници
Осврт на теологију ослобођења занимљив је из више разлога. О каквој
је теологији реч и о каквом се ослобођењу ради? Наиме, теологија ослобо
ђења је настала на тлу Латинске Америке унутар Католичке цркве шездесе
тих и седамдесетих година ХХ века.
Потребно је подсетити се да је Латинска Америка током бурних два
десет година постала геополитичко и геок ултурно поприште многих дру
штвених превирања, напетости и противречности. Дубока друштвена и кла
сна превирања основно су обележје латиноамеричког континента, док су
класне борбе, друштвенополитички немири, сукоби и битке тада непреста
но били у средишту светске јавности. Латиноамерички народи су се грче
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вито борили против економске заосталости али и за структуралне проме
не. Социјализам је као светски процес све више прожимао латиноамерички
континент. Најуочљивији проблеми у Латинској Америци изазвани су кри
зом капитализма, јачањем неоколонијализма, зависношћу од моћних суседа
као и од утицаја империјализма. И дан данас је уочљива огромна разлика из
међу богатих и потлачених на овом континенту, где влада беда, глад, непи
сменост, израбљивање људи. Цео континент је стављен на велико искуше
ње: да се створи свет боље будућности или да се настави са животом у коме
влада поредак велике друштвене неправде? (Мlivončić, 1988:5)
Све ове околности допринеле су идеји теологије ослобођења, као и
њеном настанку. Неки сматрају да је теологија ослобођења одавно била
 еричком тлу, иако се није тако звала.1
присутна на латиноам
Међутим, од пресудног значаја за настанак теологије ослобођења
историјски је контекст у којем се прожимају две стварности:
1. друштвенополитичка стварност – народни покрети2, буђење све
сти потлачених, сиромашних, као и њихова организација у борби против си
ромаштва и колонијализма. Присуство овакве стварности у другој половини
ХХ века имало је јаке моменте у кубанској и сандинистичкој револуцији.3
2. црквена стварност – присутна унутар ових покрета на страни си
ромашних, на путу ослобођења. Она се догодила у оквиру студентских и
радничких покрета, њихових заједница које су биле надахнуте хришћан
ством и подстакнуте удружењем Црквене темељне заједнице (Comunidades
Eclesiais de Base-CEB). Удружење Црквене темељне заједнице основано је у
Бразилу крајем 1956. године у намери да надокнади мањак свештеника као
и да укаже на преиспитивање хришћанске савести која се односи на дру
штвене и црквене проблеме. Ова група хришћана није се слагала са рефор
мом о социјалном учењу које је спроводила Католичка црква након Другог
1 Може се рећи да корени теологије ослобођења сежу у колонијалистичко доба XVI
века, где се истиче име шпанског доминиканца, мисионара, историчара и друштвеног рефор
матора Бартоломеа де ла Касаса (1484–1566). Он је почетку је учествовао у прогону доморо
даца, чак је и поседовао неколико домородачких робова. Де ла Касас се касније преобратио и
постао први званични заштитник урођеника за чија права се залагао скоро 50 година. На ње
гово преобраћење утицали су стихови из Сирахове књиге:„ Хлеб који је потребан живот је за
бедне: који га отима крвопија је. Убија ближњега, који отима од њега храну, и пролива крв,
који лишава најамника плате“ (Сирах 34:21–22). Борио се првенствено против колонизатор
ске политике и насиља над домороцима па се сматра једним од првих заговорника општих
људских права. Трудио се да колонизаторску политику шпанског двора учини хуманијом. Де
Ла Касас је сматрао да је боље да домороци буду „живи пагани него мртви хришћани“ насто
јећи, да се преобрате Јеванђељем а не оружјем (Berryman, 1978:9).
2 На пример покрет „Хришћани за социјализам“ у Чилеу за време владе Салвадо
ра Аљендеа.
3 Кубанска револуција се догодила 1. јануар а 1959. године а сандинистичка у Ника
рагви 19. јула 1979. године. Ове две социјалистичке револуције представљају коначан исход
вишегодишњих борби за ослобођење од диктатура председника Флугенсиа Батисте и Ана
стасиа Сомозе.
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ватиканског сабора (1962-1965). Удружење је одлучно иступило са сопстве
ном револуционарном и социјалистичком хипотезом, са циљем да се прона
ђе решење за излазак из вишедеценијског капиталистичког система, упућу
јући на већину сиромашних Латиноам
 ериканаца (Regidor, 1996:7).
Тада је дошло до поделе унутар црквеног устројства. Обични верни
ци су се сврставали у широку лепезу политичких опредељења и партија: од
крајње деснице па све до оних тенденција које у социјализму виде будућ
ност континента као и оних група које се позивају на марксизам. На тлу Ла
тинске Америке, Католичка црква вековима је била ван процеса друштве
ног развоја континента, али су је савремена збивања уверила да не може да
стоји по страни потреба савременог света. Било је потребно да црква ство
ри и најмањи програм друштвеног развоја. У крилу латиноамеричког покре
та настала је и теолошка обрада друштвеног, политичког и културног раз
воја континента која је позната под именом „теологија ослобођења“. Да
кле из историјског неуспеха друштвеног хришћанства настаје ова теологи
ја (Мlivončić, 1988:7).
Најпростије речено, теологија ослобођења представља хришћанство
кроз животно искуство сиромашних која се залаже за разумевање Библи
је и тумачење темељних хришћанских доктрина из перспективе потлаче
них. Истовремено, намера је да се сиромашни упуте на нови начин тумаче
ња хришћанства. Једноставан, али суштински пример представља традици
онална религиозност Латинске Америке где је Исус готово увек приказан
нем, како умире распет на крсту. Можда је то због чињенице да друштво ра
запиње Латиноам
 ериканце, чинећи их немим, па се и они сами идентифику
ју са Христом. Теологија ослобођења се осврће посебно на Исусов живот и
поруку. На пример, у својој почетној проповеди, Исус наводи Исаију: „И да
ше Му књигу пророка Исаије, и отворивши књигу нађе место где беше напи
сано: Дух је Господњи на мени; зато ме помаза да јавим јеванђеље сирома
сима; посла ме да исцелим скрушене у срцу; да проповедим заробљенима да
ће се отпустити, и слепима да ће прогледати; да отпустим сужње“ (Лука
4:18), говорећи како се писмо у њему испунило.
Сиромашни треба да науче да читају Свето писмо на начин којим ће
потврдити своје достојанство, своју вредност као и право да се заједно боре
за достојан живот. Сиромаштво људи углавном је последица начина на ко
ји је друштво организовано. Зато је теологија ослобођења критика друштве
них структура које, на пример, омогућавају добростојећим Латиноамери
канцима да одлазе у куповину у Мајами или Лондон, док већина њихових
суграђана нема ни воду за пиће (Berryman, 1978:5).
Теологија ослобођења указује на улогу хришћанске религије која
превазилази институционалне и идеолошке границе формалних црквених
структура. Хришћанство треба да има примарну улогу у људском ослобо
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ђењу, да је у потрази за ослобођењем, да преноси јеванђеоску поруку спа
сења и да се залаже за стварање бољег живота, овде и сада. Црква мора да
се заузима за потлачене баш као што је то и Исус чинио. Ослобођење које
је Исус проповедао односи се на укидање неправде и израбљивања. И да
нас, баш као што је било у Исусово време, неопходно је проповедати о томе
у оквиру подељеног друштва, где једну друштвену класу понижава и сро
зава друга. Да би се прихватила порука Јеванђеља није довољно само веро
вати: потребно је ући у стварност подвојеног друштва и борити се за његов
бољитак. Неопходно је да сваки верник узме учешће у тој борби (Burtcha
ell, 1988:267).
„Дакле, једини избор сиромашног сталежа је борба против другог, бо
гатог. То значи ставити се на страну обесправљених, ући у свет израбљиване
друштвене класе и подржати њихову борбу и интересе“ (Gutiérrez, 1979:45).
Сиромаштво обично подсећа на економско сиромаштво али понекад је ова
категорија проширена и на други начин потлачене особе: „Ми се зауз има
мо за сиромашне, за широке масе као и за етничке групе које други прези
ру, за културе које су маргинализоване“ (Gutiérrez, 1979:18). То је зато што
су као класа сиромашни понекад дефинисани дијалектички а не само еко
номски. Они представљају било коју угњетавану групу: израбљиване жене,
лаик е у једној црквеној заједници где свештенство има преовлађујућу уло
гу или имигранте у непријатељски настројеној земљи. Заиста, патња се ис
кључиво увек сматра као резултат угњетавања. Нажалост, не постоји разми
шљање о болести, болу, депресији, уцвељености и смртности или било ком
недостатку кога су узроковали други. Они који верују у Христа дужни су да
одлучно брину о удовицама, сирочадима, сиромашнима и другим посебно
рањивим категоријама људи (Burtchaell, 1988:270–271).
Израз „теологија ослобођења“ први је употребио перунаски теолог
Густаво Гитерез (1928) доминиканац и професор Универзитета Нотр Дам,
јула 1968. године. Теологија ослобођења сматра саму себе као критичко раз
мишљање о искуству хришћанске вере коју проживљавају хришћани у бор
бама за ослобођење. Теологија ослобођења не би ни постојала да теолози и
хришћани нису почели да се на разне начине боре против неправди и сиро
маштва које погађају Латинску Америку и Трећи свет. Са друге стране, до
гађаји који се односе на теологију ослобођења зависе од друштвене и поли
тичке ситуац
 ије народних покрета и других горућих тема. Теолози ослобо
ђења истичу да је теологија за коју се они залажу нов начин схватања човека
и начина живљења из перспективе маргинализованих, сиромашних и потла
чених. Уопштено говорећи то је прва латиноам
 еричка теологија и прва те
ологија периферије света. Међутим, друге теологије које се налазе на лати
ноам
 еричком тлу, од доба освајања па до данас, нису ништа друго до теоло
гије које су наметнули колонизатори са Запада и са Севера.
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Историја теологије ослобођења могла би се укратко поделити на че
тири фазе:
А) Зачетак (1962–1968) и рађање (1969–1971): од Другог ватиканског
сабора кога је свечано отворио папа Јован XXIII 1962. године, а окончао па
па Павле VI 1965. године па до Друге главне скупштине латиноам
 еричког
епископата која се одржала у Медељину (Колумбија) 1968. године. На тој
скупштини расправљало се, пре свега, о новом свету кога нису прожели ате
изам и секуларизација већ сиромаштво и беда већине латиноамеричког ста
новништва из којег: „ка небу одјекује упечатљив и бунтовнички крик“ (Re
gidor, 1996:8). Одавде проистичу три велика питања: о сиромашнима, Цр
квеним темељним заједницама и о потпуном ослобођењу. У Медељину се
није говорило о теологији ослобођења већ о слободи коју Бог даје човеку
кроз Сина у пуноћи времена, о слободи од свих робовања која су последи
ца грешног стања, а рађају незнање, глад, беду и потлаченост. Говорило се
о конкретном проблему туђе превласти над континетном, о империјализму
новца, недопустивој зависности од богатих, размишљало се о новим путе
вима, о неправедним законима међународне трговине. Тако су одједном еко
номски и политички проблеми постали теолошка питања (Vasily,1986:24).
Наредних неколико година, након ове скупштине, водила се велика распра
ва о овим темама које су допринеле настанку теологије ослобођења. Поме
нути перуански теолог и свештеник Густаво Гитерез објављује своје чувено
дело, буквар теологије ослобођења под именом Теологија ослобођења-пер
спективе (Teología de la liberation – perscpectivas) издато у Лими 1971. го
дине. На овај црквенодруштвени амбијент утицали су народни и левичар
ски покрети.
Б) Ширење и раст (1972–1979), до Треће главне скупштине латино
америчког епископата у Пуебли (Мексико) 1979. године. У Сантјагу (Чиле)
одржан је први сусрет латиноамеричког покрета Хришћани за социјализам.
Наредне године (11. септембра 1973.) десио се војни пуч кога је предводио
генерал Пиноче (будући чилеански диктатор) против социјалистичког пред
седника Салвадора Аљендеа. Пиночеа су подржавали Американци као и
они који су се борили против светског комунизма. Милитаризам, војни уда
ри и диктатуре почели су у Бразилу 1964. године да би се одатле прошири
ли по читавом континенту. Латиноамеричка левица била је у тешком поло
жају, активисти су били принуђени на политичко изгнанство, били су затва
рани и мучени, што је задало велики ударац теологији ослобођења. Огро
ман део делатности ове теологије и теоријске разраде заснива се на крити
ци националне безбедности, на тематици о људским правима, на проблеми
ма о демократији. Такође, уведене су и друге теолошке теме које су сирома
шни протумачили из своје перспективе, на пример: одређивање саговорни
ка ове теологије, читање Библије, проблеми гладних, марксизам и хришћан
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ство, објављивање историје хришћанске цркве са латиноамеричког аспекта,
духовност и политика, теолошки метод, црква и ослобођење. Током припре
ма за Трећу главну скупштину латиноамеричког епископата у Пуебли4 ко
ју је свечано отворио папа Јован Павле II, теологију ослобођења је снажно
оспоравало традиционално крило Католичке цркве повезано са тадашњим
властима и режимима, међу којима се истицао кардинал Медељина Алфон
со Лопез Трухиљо. Теолози ослобођења, изузев неких бискупа, нису били
присутни на овој скупштини. Заправо, теологија ослобођења имала је вели
ки утицај на завршни документ ове скупштине.
Г) Утврђивање (1979–1989): Ширење поруке из Пуебле потпомогло
је утврђивање нове теологије. Између осталог, на њено утемељење позитив
но су утицали Сандинистичка револуција у Никарагви 19. јула 1979. годи
не, као и дела Оскара Арнулфа Ромера салвадорског бискупа. Створила се
потреба за теоријским развојем унутар нове теолошке перспективе, па су,
тако 1985. године штампане 52 тезе теологије ослобођења. Иако је Вати
кан оштро осуђивао ову теологију и ставио под забрану штампање ових де
ла, овај пројекат је и даље настављен, што је проузроковало нежељене по
следице попут штампања дела теологије ослобођења широм света. Пара
доксално, исто важи и за ватиканске документе: Упутство за неке аспекте
теологије ослобођења (1984) и Упутство о хришћанској слободи и ослобо
ђењу (1986). Трећи документ настојао је да делимично ублажи осуде изра
жене у прва два документа. У априлу 1986, кардинал Бернардин Гантин до
нео је писмо Бразилске бискупске конференције које је парафирао папа Јо
ван Павле II, 9. априла 1986. године, у којој се бразилском епископату саоп
штава да је „теологија ослобођења не само погодна већ и корисна“ (Regidor,
1996:10). У том контексту теологија ослобођења требало је да се бави тема
4 Састанак латиноамеричких бискупа у Медељину био је час рађања теологије осло
бођења, а конференција у Пуебли, од 27. јануара до 13. фебруар а 1979, била је критички
осврт на њен десетогодишњи развој. Сврха конференције у Пуебли није била осуда теоло
гије ослобођења, него промишљање о потпуном ослобођењу и опредељењу за сиромахе, с
правцима, упозорењима на опасност од редуктивних идеологија, либерализма и марксистич
ког колективизма, који су у суштини материјалистички погледи на теорију и праксу, идола
трија богатства у индивидуалном или колективом облику, негација достојанства човека у од
носу према схватању Цркве и институционализација неправде. Црква жели да буде слобод
на од система како би могла да се определи за човека. Бискупи су позвали теологе да се суо
че с критичким примедбама и смерницама из Пуебле и да развију зрело размишљање о хри
шћанском ослобођењу које није само социјално. Узрок зала не може се тражити само на по
литичком и друштвеном подручју, већ је потребно ослободити се и од личног греха, извора
човековог отуђења. Ослобођење од личног и социјалног греха истински је пут људског би
ћа и остварење заједништва с Богом и људима. Грех отуђује у вертикалној и у хоризонталној
димензији. Пуебла је нагласила позитивни аспект ослобођења, сместила га у свеош
 ти план
спасења које човек прима од Бога, свог ослободитеља. Тако се ослобођење остварује у исто
рији, али не остаје на историјском, политичком и социјалном плану, већ добија своју есхато
лошку димензију у Христу (Vasily 1986:25).
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ма спољног дуга, да расправља о петстогодишњем колонијализму, о једва
присутној демократији у многим земљама.
Д) Преглед и поновни узлет после 1989. године: Проблеми теологије
ослобођења увек су актуелни и због тога се теолози ослобођења увек баве
политичким проблемима као и друштвеноек ономском димензијом сирома
штва и потлачености (Regidor, 1996:13).
Занимљиво је напоменути да је између осталог на теологију ослобо
ђења известан утицај извршила и теологија наде Јиргена Молтмана.5 По
Молтману, црква се у богословској рефлексији посматра као есхатолошка
заједница наде у којој је Бог присутан кроз своја обећања. Црква на тај на
чин постаје важан социолошки и друштвени фактор која преузима актив
ну улогу у стварању бољег и савршенијег света. Основна умешаност ова
кве богословске статике представља цркву као богочовечански организам
који се не повлачи из света већ активно учествује у његовом унапређива
њу и обоготворењу. Доживљавајући цркву као дело Духа Светог, Молтман
сматра да је она по својој природи битно екуменска и ослобађајућа (Кнеже
вић, 2011:90). Молтман посматра хришћанску веру превасходно као наду за
будуће и садашње људске нараштаје. У том контексту, за њега есхатологи
ја представља доктрину о нади која је алтернатива једне другачије будућно
сти, будућности која представља наду за све оне који су на неки начин по
тлачени и који пате, али и за оне које већ сада ослобађа и теши (Кнежевић,
2011:92).
Теолози ослобођења сматрају да је појам ослобођење веома конкретан
и хришћански. Ослобођење потиче још из Старога завета, из књиге Изласка.
Излазак Јевреја из Египта је и најважнији догађај у Старом завету где је Бог
је заповедио Мојсију да „ослободи“ свој народ из вековног ропства (Bur
tchaell, 1988:274). Тај чин ослобођења представља узор спасилачког Божи
јег деловања и прототип ослобођења (Berryman, 1978:36). Излазак из Егип
та није само догађај већ скица ослобођења које даје кључ за тумачење Све
тог писма као искуства данашњице. Доживљај сиромаштва јеврејског наро
да и његововог робовања поставља питање о пракси: фараон пушта Јеврејеробове, не у име правде, него зато што је застрашен насиљем које је препла
вило Египат (Излазак 11). Излазак изабраног народа за фараона је против
законити чин, ослобађање народа за њега је недопустиво, јер су Египту по
требни робови, људи уграђени у одређене планове, средство да се постиг
не планирана будућност. У том смислу излазак Јевреја из Египта изгледа из
ванредно добар чин, јер се темељи на сасвим новом реду, на човековом до
стојанству. Излазак представља нове вредности и нови живот који тек треба
да се оствари, што неће бити лако јер је народ оптерећен дугом традицијом
5 Јирген Молтлман (1926) један од највећих немачких евангелистичких теолога ХХ
и ХХI века. Творац два теолошка правца: теологије наде и теологије крста.
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педагогије робовања. Зато је народу потребна пророчка реч коју је очекивао
и очекује од Цркве (Vasily,1986:25).
Реч ослобођење хришћани често преводе изразима као што су „спа
сење“ и „искупљење“, али иза свих тих појмова лежи дијалектика угњета
вања и егзодуса. Ако се ослобођење схвати као нека апстрактна врста спа
сења, онда појам ослобођења губи сваки смисао (Burtchaell, 1988:274). Тео
лози ослобођења тврде да су обећања која је Бог дао Израелу почетак испу
њења царства Божијег кроз политичке догађаје. Исто је и у наше време ка
ко идемо ка коначном испуњењу, у току је борба између благодати и греха.
Убрзање другог Христовог доласка обележавају историјске, временске, дру
штвене и материјалне промене. Према овој теологији, укидање беде је оно
што успоставља Божије царство.
Сиромаштво и беда објашњени су структуралним друштвеним усло
вима, користећи марксистичке категорије класе, сукоба и израбљивања као
основâ за критичке анализе друштва. Сиромаштво се јасно разликује од бе
де и оно може да има врлине једноставности и недостатка посвећености зе
маљским стварима. Беда нема врлине; она раслабљује људски потенцијал
чинећи у потпуности хришћански живот немогућим (Levine, 1988:243). Ва
жно је нагласити да су теолози ослобођења посегли за неким елементима из
марксизма због којих и данас трпе велике критике. На пример, они се по
зивају на Маркса и његових 11 теза о Фојербаху,6 у којима Маркс наглаша
ва потребу за делањем и начинима који побољшавају остварење заједничког
циља (Levine, 1988:246). Заправо теолози, као ни филозофи, не треба да бу
ду само теоретичари већ је потребно и да мењају друштво. Како би овакво
гледиште заживело, ова теологија се служи марксистичким стилом анализе
класа која дели културу на тлачитеље и потлачене. Оваква конфликтна соци
олошка анализа треба да идентификује неправде и израбљивања кроз исто
рију. Марксизам и теологија ослобођења осуђују религију (хришћанство)
за тренутно стање у друштву која тлачитељима пружа подршку и оправ
дава њихову моћ. Али за разлику од марксизма, теологија ослобођења се
окреће Христу који доноси ослобођење. Маркс није успео да види емотив
ну, симболичку и друштвену снагу Цркве која би требало да послужи у бор
би за правду. Теолози ослобођења тврде да се нису удаљили од древне хри
шћанске традиције користећи марксистичку мисао као средство за друштве
ну анализу. Они не тврде да користе марксизам као филозофски поглед на
свет или свеобухватан план за политичку акцију (http://mb-soft.com/believe/
txn/liberati.htm). Марксистичко сагледавање друштва користи се онолико ко
лико може да буде средство анализе стварности и колико може да протумачи
питања која се налазе пред данашњег хришћанином (Vasily,1986:30).
6 Пре свега његову 11. тезу у којој Маркс каже да филозофи (у овом случају теолози)
не треба само да на многе начине тумаче свет већ и да га коренито мењају.

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

31

Постоје, наравно, и опасности којима се ова теологија излаже. Прву
опасност за њу сигурно представља прибегавање марксистичкој анализи и
револуционарној пракси, а другу, претерана политизација вере и тежња да
се хришћански ангажман готово сасвим сведе на друштвено и политичко
деловање, као и приказивање Христа углавном као политичког ослободио
ца, штавише, као револуцион
 ара и субверзивне личности. Опасно је своди
ти хришћанство на поруку и праксу ослобођења потлачених и искоришћава
них, остављајући по страни натприродни и религиозни карактер хришћан
ства. Али теологија ослобођења поставила је пред латиноамеричку Цркву
као и пред друштво данашњице проблем смисла хришћанства и послања
Цркве (Vasily,1979:427).
Главни представници теологије ослобођења су зачетник Густаво Ги
терез (1928), браћа Леонардо (1938) и Хлодовек Боф (1944), Хуго Асман
(1933–2008) и Џон Собрино (1938). Из Гитерезових дела, по значајан издва
јају се Ка теологији ослобођења. Перспективе (Hacia una teología de la Li
beración. Perspectivas, Lima, 1971), Хришћанство и Трећи свет (Cristianismo
y Tercer Mundo, Madrid, 1973), Историјска снага сиромашних (La fuerza hi
stórica de los pobres, Lima, 1979) и Пити са сопственог извора: кроз духов
но путовање једног народа (Beber en su propio pozo: en el itinerario espiritual
de un pueblo, Lima, 1983). Гитерез сматра да латиноам
 еричке прилике имају
потребу за теологијом која ће бити „критичко размишљање над историјском
праксом у светлу вере“, да је теологија ослобођења покушај да се вера схва
ти као историјска ослободилачка пракса искоришћаваних, презрених раса
и на ивицу гурнутих култура (Vasily,1986:26). На критике да се теологија
ослобођења служи маркистичким идејама Гитерез је одговорио да се не ра
ди о приближавању теологије и марксистичке анализе, већ о приближавању
теологије и друштвених наука. Не постоје тако тешке ситуације које би мо
гле да оправдају изузетке пред свеопштим захтевима хришћанске љубави,
па Гитерез у том светлу посматра класни сукоб, прихвата борбу, али не и мр
жњу. Еванђеоско заузимање тражи да љубимо непријатеље. Гитерез, осим
тога, спомиње како класну борбу као појам није измислио Maркс већ гра
ђански историчари и додаје да је историјски сукоб очигледна чињеница. По
лазиште теолошког размишљања за њега је вера народа изражена у историј
ској пракси ослобођења од неправди. Пракса је почетак и сврха теологије,
која је други чин с обзиром на први, на праксу. Вера постаје исто што и чове
ково деловање. Човек се с Божјом тајном сусреће у историји, а не изван ње.
Свештеници, браћа Леонардо и Хлодовек Боф отишли су да живе с
члановима најсиромашнијих бразилских Темељних заједница, где су проу
чавали доживљај Бога њихових чланова. Закључили су да је њихов дожи
вљај прожет скрушеношћу, фатализмом, трпљењем и крстом. Такву слику
Христа народу је наметнуо тлачитељ, који је тиме преварио народ. Теолог је
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позван да народу открије другу страну Христовог лика чији је циљ човеко
ва слобода (Vasily,1986:28). Боф упозорава да је Христос за хришћанина од
говор за све. Исус је дошао да оздрави стварност у свим њеним космичким,
људским и друштвеним димензијама. Њиме започиње постојање, остваре
ње царства Божјег, које не значи само крај греха већ и свега онога што грех
доноси као последицу за човека, друштво и универзум. Царство Божје мо
ра да унесе промене у конкретан човеков живот. У Исусовој личности вас
крсење представља врхунац потпуног ослобођења, па је Христово васкрсе
ње извор наде ослобођења. Тако Христос, кроз христолошке формулације,
и данас одговара на тежње човека Латинске Америке, као што ће настави
ти да одговара захтевима и тражењима људи свих времена, исто као што су
христолошке формулације одговориле културним и историјским захтевима
минулих времена. Боф сматра да за данашњег човека, који у Латинској Аме
рици живи у стању неправедне потлачености из које жели да изађе, Христо
ву стварност најбоље изражава израз Христос Ослободилац.7 Свестан је да
тај израз може бити идеологизован и политизован, да може бити идеолошки
и политички инструментализован као што се то уосталом у прошлости до
гађало с традиционалним христолошким насловима. Иначе Боф не негира
тврдње традиционалне христологије, али ипак мисли да неки христолошки
називи које је створила и пренела традиција, одговарајући на конкретне зах
теве свога времена нису до краја изразили богатство Исусове личности, те
да данашњем човеку који је животно смештен у други контекст могу бити
неразумљиви (Vasily,1986:27). У књизи Црква: харизма и власт. Есеји о ми
литантној еклисиологији (Igreja: carisma e poder. Ensaios de uma eclesiolo
gia militante) Боф несистематски, у низу конференција, износи своју идеју о
еклисиогенези (рађању цркве). Црква расте у Темељним заједницама које су
нови и изворни облик проживљавања вере, организовања око светих тајни
и нових служби лаика. За Бофа, рађање цркве из вере сиромаха разумљиво
је само ако се пође од искуства Темељних заједница, посебно оних у бразил
ској цркви. То искуство води и откривању једног новог облика цркве који би
се рађао из срца Божјег народа. Зато Боф не сматра цркву нечим коначним и
одређеним; она увек може да се организује на нов начин, а њеном се инсти
туционализму може дати нови смисао. Однос између хијерархије и народа
може да постане другачији, а улоге могу бити подељене на други начин. Боф
сматра да Исус жели онакву цркву која је настала из одлуке апостола под
утицајем Светог духа, која је суочена с конкретним историјским приликама.
Он сматра да је црква као институција подложна одређеној друштвеној сре
дини, као и да је данашња црква организована по узору на класно уређење, а
7 Иначе наслове чувене Бофове књиге је Исус Христос Ослободилац. Есеј о кри
тичкој Христологији нашег времена (Jesus Cristo Libertador. Ensaio de Cristologia Crítica pa
ra nosso Tempo).
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народ лишен близине хијерархије (Vasily,1986:37). Даље, Боф наглашава да
је темељни задатак теологије да размишља о Богу: „За нас су данас суштин
ски проблеми беда, глад, геноцид, конкретна морална и политичка потлаче
ност. Бавити се правом теологијом значи размишљати о томе у Божијем све
тлу. Боф, осим тога, у свом теолошком размишљању посеже за друштвеним
наукама јер сматра да на тај начин вери додаје рационалност. У средњем ве
ку тај рационални елемент била је филозофија, данас су то друштвене нау
ке, које воде тумачењу механизма стварности, критичком посматрању исто
ријских и друштвених структура. Свака наук а може да има сену идеологи
је, нечијег интереса. Боф примећује да Maркс није ни отац ни кум теологи
је ослобођења. Оптужбе о повезаности с марксизмом могу да настану ако
се теологија ослобођења само чита, ако се не иде на њене изворе надахну
ћа и конкретних борби. Он тврди да се само из књига, без животног контек
ста не може схватити теологија ослобођења, те да се њеном осудом наноси
неправда сиромасима. Марксизам је за теологију ослобођења друштвенополитичко посредништво у откривању стварности, у тражењу узрока сиро
маштва, потлачености и маргинације. Многи се теолози користе интуиција
ма марксизма, али након анализе прелазе на теолошко тумачење на темељу
извора вере, Светог писма, традиције, верског осећаја, црквеног учења, ми
шљења теолога и народне побожности. Марксизам се, према Бофу, супрот
ставља вери и као такав не сме се да се користи у теологији. Но, ако се ме
тода одели од марксистичке метафизике, онда метода вреди онолико колико
вреди, онолико колико открива стварност, тумачи појаве. Историја ће да од
лучи о вредности таквог просуђивања, закључује Боф. Прави проблем није
марксизам, већ страх од промене или у цркви или у друштву — тврди Боф и
додаје да теологија ослобођења може да буде пут у сваком тлачитељском си
стему, па и у оном марксистичком. Помиње покушаје презвитеријанаца на
Куби и закључује да су „режими тзв. реалног социјализма спровели револу
цију глади, али још нису подигли револуцију слободе“.
Асман је радикалнији од Гитиереза; за њега пракса има примат над
теоријом: говорити истину нема смисла ако не значи чинити истину. Исти
на је увек историјска и исто што и делатна пракса, која преоб
 ражава свет.
Вера може бити историјски истинита само када постаје, када је историј
ски делотворна за човеково ослобођење. Тако је истина вере уско повеза
на с етичко-политичком димензијом. Не постоје критеријуми ван историј
ског контекста. Асман сматра да су друге теологије поделиле, распарчале
теологију на појединачне теологије. Само је теологија ослобођења „кри
тичко размишљање о пракси“ и реакција је на оне подељене теологије. Ас
ман упозорава да теологији ослобођења прети опасност да постане регио
нална теологија, теолошко размишљање само једнога културног и географ
ског подручја.
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За Џона Собрина теологија ослобођења је продор сиромаха на позор
ницу једног хришћанског континента; након векова неправди латиноаме
рички сиромаси постали су свесни своје ситуације, схватили су да није во
ља Божја да буду искоришћавани. Знак је времена што је и црква постала со
лидарна са сиромасима, па је почела да делује и да се и бори за њихово осло
бођење (Vasily,1986:26-27).
Мученици и сведоци теологије ослобођења и потлачених
Неопходно је поменути оне који су својим личним примером и живо
том сведочили за сиромашне и несрећне. То су Ернесто Карденал, Дон Хел
дер Камара, Камило Торес, Мануел Лараин, Оскар Ромеро и Карлос Мухи
ка.
Ернесто Карденал (1925), Никарагванац, католички свештеник, пе
сник и политичар. Изучавао је филозофију и књижевност у Мексику и
САД-у. Као жестоки противник властодршца Сомосе био је приморан да оде
у изгнанство 1957. године. Напад на диктатора, полицијски режим и долар
ске монополисте испољава у Нултоме часу 1960, Епиграмима 1961, непо
средним, говорним, статистичким, сувопарним језиком сведока који обзна
њује насиље и залаже се за прогоњене и потлачене. Страстан је проучавалац
ишчезлих претколумбовских народа и култура, нарочито „социјалистичког
царства Инка“ чије предности у односу на нашу западњачку цивилизацију
уверљиво истиче Непоуздан теснац 1967. године. Од 1966. до 1977, као све
штеник и песник живео је на острвцету Соленитаме (ту је написао своје чу
вено Соленитанско јеванђеље) где је основао насеље (велико језеро у уну
трашњости Никарагве) у којем се живи по начелима једнакости и правде ко
је је Карденал проповедао (Кошутић, 1978:258).
Дон Хелдер Камара (1909–1999) био је надбискуп Олинде и Ресифеа
у Бразилу и представник социјалистичке оријентације која се залагала за не
насилну револуцију, за миран пут социјалистичког преоб
 ражаја континен
та. Дон Хелдера Камару памте га као динамичног човека који и данас изази
ва пажњу и дивљење људи различитих идеолошких оријентација (Mlivon
čić, 1988:138). Камара је постао појам ангажованог хришћанског посленика,
учествујући на Другом ватиканском сабору, као једноставан човек, без на
мере да било кога задиви али је од првог тренутка своје пастирске делатно
сти показао величину духа и ширину погледа. Као млади свештеник бавио
се васпитањем богослова, образовањем и политиком. Касније, у Риу де Жа
неиру радио је међу сиромашним живљем у фавелама. Иако га је власт про
гонила, пишући против њега и називајући га црвеним бискупом или ђаволом
са митром на глави, није могла да онемогући деловање његовог пожртвова
ног духа. Камара није желео да црква живи на рубу историје већ да буде у
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жижи латиноамеричких и светских догађаја, јер само тако црква у потпуно
сти испуњава своју мисију. Залагао се за разбијање латифундија, за равно
мерну расподелу добара, политичку и економску независност континента,
антиколонијализам, антиимперијализам, несврстаност, укидање моћи оли
гархије у корист потлачених. Сматрао је да црква мора да престане са де
ловањем које одбија људе, као и да њена функција не „буде опијум за на
род“. Одмах по повратку са Другог ватиканског сабора разделио је имање
своје бискупије сиромашним сељацима, жртвама безозбзирних велепосед
ника. Написао је књигу Спирала насиља (Spiral of Violence) о рату у Вијет
наму. Иселио се из свог бискупског двора и живео скромно, неуг ледног из
гледа. Уместо раскошног и златног крста и ланца, око врата је носио само
дрвени крст (Mlivončić, 1988:141). Чувена је његова изјава:“ Када сирома
шнима дајем храну називају ме свецем а кад питам зашто сиромашни нема
ју храну, називају ме комунистом“. Када је Камара напустио овај свет, бра
зилски председник, без обзира на супротне политичке ставове, прогласио је
тродневну жалост.
Камило Торес Рестрепо (1929–1966) је био колумбијски свештеник,
 ир теологије ослобођења, герилац који је погинуо са пу
социјалиста, пион
шком у руци. Рођен је у богатој породици у Боготи. До 1946. године живео
је у Европи док му се родитељи нису развели. Године 1946. враћа се у Ко
лумбију где уписује богословију. Његово поим
 ање хришћанства изазвало је
ужас пред друштевном неједнакошћу, неправдом и тешким сиромаштвом,
након чега доживљава политички преображај кроз диксусије са осталим бо
гословима о овим темама. После завршене богословије одлази на студије
социологије у Белгију, на Лувен, католички универзитет, где организује по
литичку групу која ће се преселити у Париз и којој ће се придружити број
ни колумбијски мислиоци у жељи да спроведу социолошка проуч
 авања ре
алности у Колумбији. Торес је у томе успео када је дипломирао 1958. годи
не са тезом која је касније објављена под насловом Пролетеризација у Бого
ти. Ово важно дело о сиромаштву у Колумбији постало је штиво које се чи
тало не само по Колумбији већ и широм Латинске Америке. По повратку у
Боготу, Торес је појачао свој политички рад. Организовао је студенте као и
све оне који су били израбљивани. Започео је побуну против традицион
 ал
не хијерархије и обичаја Католичке цркве, што га је довело у сукоб са висо
ким свештеницима који су били уз империјалисте. Црквени конзервативни
кругови нису се слагали са његовом делатношћу као ни са његовим ради
калним антикапиталистичким ставовима. Протеран је са државног универ
зитета а укинуто му је и финансирање социолошких научних радова. Као
хришћанин и свештеник био је ужаснут сиромаштвом и бедом. Покушавао
је да пронађе објашњење за узроке ових неједнакости што га је довело до
тога да прихвати нарочиту мешавину идеја марксизма и хришћанства. То
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рес је уочио да је потребно потпуно преобраћење друштва и разбијање под
вале империјализма. За разлику од дон Хелдера Камаре, Торес је припадао
струји која се залагала за кубански модел револуције што је значило покре
тање маса на оружану борбу, сматрајући да само насилна револуција мо
же да преобрази континент а да су хришћани морално обавезни да у рево
луцији учествују. Године 1964. и 1965. Торес ствара политички покрет Ује
дињени народни фронт и организује велике скупове, демонстрације, кампа
ње на универзитетима и фабрикама. Када је држава почела да прогони акти
висте, Торес је закључио да је неопходно да се разбије капиталистичка др
жава ступањем у додир са Народном ослободилачком војском, основаном у
то време и надахнутом кубанском револуцијом и Че Геваром. Своју поли
тичку активност напустио је 1965. године. Придружио се Народној војсци
у борби против режима. Погинуо је 1966. године. Хиљаде људи са цвећем у
рукама дошло је на његову сахрану. Из Поруке хришћанима треба издвоји
ти: „Неопходно је да у овом кључном тренутку у нашој историји, хришћа
ни стоје чврсто на основним темељима своје вере. Срж хришћанства је љу
бав према ближњем, како каже апостол Павле у посланици Римљанима 13,8.
Да би оваква љубав била истинита мора да буде делотворна. Ако су добро
тољубље, милостиња, мало бесплатних школа, синоним за милосрђе то није
довољно да се нахрани већина гладних или да се одену наги, већ морамо да
нађемо делотворна средства за добробит већине. Оваква средства неће одо
брити привилегована мањина која има моћ, јер делотворна средства подра
зумевају да владалачке мањине жртвују своје привилегије“. Дакле, Торес је
цео свој живот посветио борби за слободу потлачених, сиромашних и угње
таваних и, на крају, придруживши се оружаним револуционарима положио
свој живот за ослобођење. Неке значајне установе културе у Колумбији, као
што су библиотеке, универзитети, тргови, католички студентски домови у
Мексику, па и на Универзитету Лувен у Белгији где је студирао социологију,
носе његово име. Његов живот и дело надахнули су многе да испевају песме
у његову част. На пример, чилеански кантаутор Даниел Виљети учинио је то
песмом Светлосни крст (http://www.filosofia.org/ave/001/a230.htm).
Мануел Лараин Еразурис (1906–1966) био је истакнути чилеански би
скуп, једна од водећих фигура латиноам
 еричке цркве двадесетог века и је
дан од најважнијих претходника Другог ватиканског сабора са овог конти
нента. Дубоко веран јеванђељу, био је посебан по својој отворености за иза
зове и сложеност савременог света. Школовао се у Риму и по повратку у
Сантјаго постао свештеник. Одмах после завршетка Другог ватиканског са
бора, као председник Епископалног савета Латинске Америке писао је о
учењу цркве осврћући се на врло сложен и тежак развој латиноам
 еричког
континента. Истицао је да је највећа опасност за континент материјална и
духовна развијеност која погађа Трећи свет. Сиромаштво које погађа две
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трећине човечанства и непрестано повећавање разлика између богатих и си
ромашних, воде друштвеним напетостима и побунама који су узрок локал
них и светских сукоба. Неразвијеност Трећег света није само опасност за
мир, већ је прекид мира с обзиром на чињеницу да сиромаштво, глад и бо
лести изазивају велики број смртности. У вези са овим Лараин наглашава:
„Поновимо, за нас Латиноам
 ериканце права ратна опасност није атомско
оружје (иако представља опасну претњу) које немамо и које није директно
уперено против нас, већ неразвијеност“ (Larrain, 1966:44). Латинска Амери
ка има право да од богатијих земаља тражи помоћ како би се убрзао развој
континента али покретач развоја мора да буде у самом континенту. По Ла
раину постоје многи облици неразвијености, као на пример пољопривреда,
необрађене велике површине земље, недостатак индустрије, неписменост,
низак културни ниво, недостатак комуникација (Mlivončić, 1988:23). Позна
тији као дон Мануел или Мано, гајио је љубав према сиромашнима и био за
бринут за њихову судбину. Подржавао је борбу радника за већа права. Зала
гао се за аграрну реформу, за давање црквене земље сељацима, за идеју која
би заувек изменила чилеанско село. Захтевао је слободу за политичаре који
су радили за опште добро. На завршном заседању Другог ватиканског сабо
ра изјавио је: „Ако млади људи сматрају да црква нема храбрости да приме
ни своја сазнања, удариће нас по леђима и отићи за другим идеологијама“.
Његов пастирски пут изненада се окончао у аутомобилској несрећи 1966.
године. Иако је био један од наијстакнутијих свештеника Чилеа, Лараин је
био познат широм Латинске Америке. Они који су га познавали и они који
су проучавали његов рад, истичу да му се мора одати признање као правом
оцу латиноамеричке цркве који је поседовао све јеванђеоске врлине и даро
ве и које је као светац узвратио Богу.
Оскар Ромеро (1917–1980) био је бискуп Сан Салвадора или бискуп
сиромашних. Школовао се у Риму на Грегоријани, једном од најпознатијих
католичких универзитета. По повратку са школовања постао је свештеник.
У почетку је био повучен и плашљив дружећи се непрекидно са књигама,
залажући се за добре односе са војним диктаторима. Међутим, убиство ње
говог пријатеља исусовца Рутиља Грандеа (који се залагао за сељаке храбре
ћи их да се синдикално организују и траже права достојна човека), отворило
му је очи и утицало на његов потпуни преображај. У тренутку кад се нашао
пред мртвим телом свога пријатеља био је веома потресен. Тај доживљај ка
сније је описао овако: „Ако су га убили за оно што је чинио и радио, онда и
ја морам поћи истим путем. Рутиљо ми је отворио очи.“ Одмах након уби
ства најавио је како више неће сарађивати с владом све док злочин не буде
расветљен. Када је именован за бискупа, непрекидно се сусретао са људима,
често је посећивао сеоске парохије и са парохијанима делио њихове скром
не оброке. У надбискупској курији уредио је малу кафану-ресторан где су се
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људи могли окупљати и разменити мишљења. Често је и сам свраћао и раз
говарао с њима. Није живео у бискупском двору већ у једноставној соби јед
не болнице где су се лечили оболели од рака. На тај начин је желео да буде
близу најтежих болесника. Прекинуо је изградњу катедрале у Сан Салвадо
ру: „Кад престану убијања и гладни буду насићени, тада можемо наставити
с градњом катедрале“. Иначе Ромеро је био веома молитвен, али је схватао
да није довољно само молити се. Молити се значи чинити све што је у људ
ској моћи и истовремено се уздати у Божје деловање. Говорио је: „Молити и
од Бога очекивати све, а не чинити ништа – то није молитва. То је лењост и
отуђеност. То је пасивност и опортунизам. Прошла су времена, драга браћо
и сестре, кад се није чинило ништа и када се говорило да је то воља Божја.
Много тога што се догађа није по Божјој вољи. Кад је човек у могућности да
придонесе побољшању прилика и моли Бога да му да храбрости то и учини
– то је онда молитва. Говорио је још овако: „Ако Христос, Син Божији, који
дели живот сиромаха, понизно умире смрћу роба на крсту, онда то мора би
ти последица наше хришћанске вере. Хришћанин који ову обавезу саосећа
ња са сиромасима не жели да спроведе у дело, није достојан тога имена. То
залагање има за последицу прогонство, јер - верујте ми, браћо моја - ко ста
је на страну сиромашних мора имати исту судбину као и они. А знамо шта
је судбина сиромашних у Салвадору: осуђени су да нестају, да им се отима,
да се муче и убијају“. У својој земљи Ромеро је добијао све више претњи.
Званична црква се на то није обазирала. Дан након што је служио мису у јед
ној цркви, пронађен је велики ковчег пун динамита, али је тада бомба зака
зала. У једном разговору с мексичким новинарем, две седмице пре него што
ће бити убијен, рекао је: «Често ми прете. Морам Вам рећи да као хришћа
нин не верујем у смрт без васкрсења. Будем ли убијен васкрснућу у салва
дорском народу … Као пастир дужан сам по Божјем налогу да дам свој жи
вот за оне које љубим - за све Салвадоријанце, па и за оне који ће ме можда
убити. Буду ли се претње оствариле, већ сада приносим своју крв за осло
бођење и васкрс Салвадора.“ Дан пре смрти је у још једној одважној недељ
ној проповеди позвао војнике да не убијају своје суграђане. Недуго пре то
га написао је јавно писмо председнику САД-а тражећи од њега да преста
не да војно помаже салвадорску владу. Тих дана Ромеро је предосећао шта
му се спрема. У аутомобилу се возио сам, како не би угрозио друге. Испове
дио се 24. марта 1980, године пре мисе. Мису је служио у болничкој капели.
У проповеди је говорио о зрну јеванђеља које мора пасти у земљу и умре
ти како би донело богат род. Када је кренуо према олтару да принесе хлеб
и вино одјекнуо је смртоносни хитац. Срушио се иза олтара обливен крвљу.
Метак га је погодио у срце. Одвезли су га у болницу, али му више није би
ло помоћи. Генерални викар надбискупије Рикардо Уриосте следећег да
на на миси је изговорио оно што је осећало стотине хиљада људи који су се
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опраштали од Ромера: „Убили су нашег оца, убили су нашег пастира, умо
рили су нашег пророка, уморили су нашег вођу. Осећамо се као да је свако
од нас изгубио део себе.“ Његовој сахрани присуствовало је око четврт ми
лиона људи из целога света. Ромеро је и данас је познат и омиљен међу сал
вадорским сиромасима који га сматрају за свеца, иако га многи оптужују за
марксистичке идеје и ставове. Његова смрт је у свету наишла на осуде, из
над Великих западних врата Вестминстерске опатије у Лондону подигнута
му је статуа (http://www.e-novine.com/drustvo/79722-Budem-ubijen-uskrsnutsalvadorskom-narodu.html 12.11.2014.).
Карлос Мухика (1930–1974) је био аргентински свештеник и профе
сор, један од главних представника покрета Свештеници за Трећи свет.8
Отац Карлос Мухика је био парадигма свог времена. Потицао је из богати
је грађанске класе а дао свој живот за најсиромашније. С обзиром да је био
изузетно интелигентан, следила му је црквена каријера од које је одустао
да би служио сиромашнима. Живео је без страха и не тражећи ништа за се
бе. Након рукоположења помагао је главном аргентинском бискупу, а чим је
започео свештеничку делатност сусрео се са проблемима. Мухика духови
то описује једно од својих првих пастирских путовања: „Мислим да је све
штеничка мисија да шири јеванђеље међу сиромашнима ... и оспори богат
ство, али долази време када богати не желе да се проповеда, у Сокору ми се
догодило да су ми две пуније даме добациле да на миси проповедам поли
тику.“ Иако је постао саветник у Министарству за друштвена питања, напу
стио је то место јер није било воље да се чује глас сељака. Пошто се залагао
за сиромашне дошао је у сукоб са властима, посебно са Лопезом Регом, ми
нистром друштвеног напретка и генералним полицијским комесаром за вре
ме владе Изабеле Перон. У међувремену је фолклорна група Аргентински
вокал снимила плочу Миса за Трећи свет чије је песме написао сам Мухи
ка. Након учесталих претњи смрћу убили су га 11. маја 1974. године. Чуве
на је његова реченица: „Нико и ништа ме неће зауставити да служим Исусу
Христу и Његовој цркви, да се борим уз сиромашне за ослобођење. Ако ми
Господ да привилегију коју ја не заслужујем, да изгубим живот, у овом по
духвату, стојим Му на располагању.“ Мухика није, нити ће бити заборављен
јер је мученик за Христа у времену у којем је живео, са једним ухом на је
ванђељу а са другим окренутом ка људима. Како сматрају поштоваоци ње
говог дела, Мухика је пример доследности, између идеја, деловања и снаге
8 Свештеници за Трећи свет био је харизматичан покрет унутар Аргентинске като
личке цркве, настао одмах по завршетку Другог ватиканског сабора са намером друштвеног
препорода и са намером снажног друштвено-политичког учествовања. Тај покрет је бројао
стотине свештеника који су деловали у нехигијенским и радничким насељима између 1967.
и 1976. године. Покрет се противио се диктатури Хуана Карлоса Оњаније. Идеје теологије
ослобођења утицале су на настанак овог покрета.
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вере који је позивао људе да не одустану од настојања на молитви и одано
сти Богу (http://www.elortiba.org/memoria.html) .
Идеја теологије ослобођења не може нестати
Како дати одговор сиромашнима на питање да ли их Исус воли? Чо
век, створен по Божијој слици и прилици има право не само да има, него и
да буде нешто више, тај човек је једино за шта се црква опредељује у своме
послању усред овога света. То њено опредељење значи ширити истину о чо
веку, која произлази једино из истине о Христу, а не из истине о револуци
онарном Назарећанину, политичару, не само неком пророку, него из истине
о Сину Божјем, који је сишао на земљу да би донео поруку љубави, мира и
помирења, а не поруку мржње и насиља (Vаsily,1979:429).
Теологију ослобођења не треба сматрати харизматичним покретом ко
ји је настао у једном историјском тренутку и који је престао да постоји. Не
ради се ни о каквој новини у цивилизацији већ само о новом изразу унутар
хришћанства. Неправде, угњетавања, ропства, тлачења и сиромаштва било
је још од стварања првих заједница. Теологија ослобођења је и данас акту
елна и свежа тема унутар хришћанства. Сурово капиталистичко друштво,
глобализам и колонијализам, настављају, нажалост, да израбљују већину ко
ју чине сиромашни. Најбољи пример за то је вештачки изавана светска еко
номска криза где се богати још више богате док број сиромашних непреста
но расте. Беда и глад не може се свести само на Латинску Америку, Африку
и Азију, она је, нажалост, присутна и у Европи. Не може се говорити о до
бротољубљу из хришћанске перспективе нити о људским правима ако се те
идеје не спроводе у живот. Заправо, теолози ослобођења имају право када
сматрају да свака теологија није теологија ако се не живи у овом тренутку.
Црквене и добротворне заједнице не би никада више смеле да стоје по стра
ни немо посматрајући дешавања у друштву. Нажалост и у Србији се све ви
ше примећује јаз између народа и цркве. Само суделовањем у друштвеним
токовима црква може да представља снагу која ће бити способна да привуче
масе, посебно младе и раднике који живе у друштвеној и економској беди.
Теологија ослобођења свој став формира из политичке, етичке и је
ванђељске опредељености за сиромашне, користећи марксистичку класну
анализу и полазећи од конкретног друштвеног и политичког стања. Ставо
ве који имају хришћанску позадину, али су без практичне примене, сматра
недостајућим облицима говора о Богу. Догма о васкрсу и спасењу начинила
је од религије, по Марксу, „опијум за народ“, како би лакше подносио беду
и неправду у овој „долини плача“ (http://www.naslovi.net/2012-04-06/danas/
marksova-pomoc-crkvi/3340149). Тако је, наиме, у Библији означено царство
земаљско као место окајавања човековог прародитељског греха. Око Хри
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стовог васкрсења нема спора међу хришћанима, али је много опречних ми
шљења око тога како би Га требало следити и каква је улога цркве у томе.
Густаво Гитерез, отац теологије ослобођења, описује њен задатак:
“Осим тога, подсећајући на изворе објаве, теологија помаже усмеравању
свештенства: ставља га у шири контекст и чува га да не упадне у активизам
и имедијатизам (непосредно остваривање). Теологија као критичко разми
шљање има ослободитељску улогу човека и хришћанске заједнице, лишава
јући их било каквог фетишизма и идолатрије. Уз то избегава погубни и оси
ромашујући нарцизам. Тако схваћена, теологија има сталну и нужну улогу
у ослобођењу од сваког облика религиоз ног отуђења, што га најчешће под
храњује сама црквена установа кад спречава аутентичан приступ речи Бо
жијој. Теологија ослобођења је покушај да се црква врати својим изворима,
у савременом облику, да темељ цркве буде народ Божији а не њене феудалне
и капиталистичке структуре. Рано хришћанство је било успешно јер је исти
цало наду да ће се већ на земљи боље живети. Теологија ослобођења пред
ставља антиколонијалну и антимперијалистичку доктрину која осуђујуе ка
питализам чије су врховне вредности профит као и насиље над приватним
власништвом. У таквом систему обичан, сиромашни народ трпи највише.
Највећи део теолога ослобођења у својим делима преузима марксистички и
категоријални апарат одбацујући марксистичку критику религије. Ово нај
боље изражава свештеник Ернесто Карденал: „Марксизам је научна метода
за проуч
 авање и промену друштва. Ја нисам дошао до марксизма читајући
Маркса већ јеванђеље. Христово јеванђеље начинило је од мене марксисту.
 ар за
Ја сам марксиста који верује у Бога, следи Христа и који је револуцион
Његово царство“ (Mlivončić, 1988:179)
За крај би било најбоље навести речи из књиге Сирахове а које служе
као опомена, утеха и нада за ослобођење од свих неправди: „Очи Господа –
су на онима који Га љубе. Он је моћна заштита и снажна подршка, покров
од зноја, и покров од подневне жеге, брана од спотицања и заштита од па
дања; Он узвисује душу и просветљава очи, даје исцелење, живот и благо
слов. Ко приноси жртву од неправедног добитка, тај принос је за подсмех,
а дарови оних који не држе закона нису благоугодни; не радује се Свевишњи
приносима нечастивих и број жртава неће Га умилостити за грехе њихо
ве. Као што је онај који закоље сина пред оцем његовим, такав је и онај ко
ји приноси жртву из имања сиромашних. Хлеб који је потребан живот је
за бедне: који га отима је крвопија.“ (Сирах 34:16-21)
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ТOWARD LIBERATION THEOLOGY
Summary
Liberation theology is a movement emerged on the territory of Latin Ame
rica within the Catholic Church. As a system of ideas the first time it appears in
a period of great social changes of the sixties and seventies of the XX century, in
the time ecclesiological debates (Vatican II) and political unrest (many revoluti
ons). Liberation theology is a cry to God for centuries oppressed man by the co
lonizers, imperialists and capitalists. In short it is a reflection of the efforts of the
poor, which together with its allies, seek ing in Christianity and the gospel inspi
ration for action against poverty and for the complete liberation of mankind. Alt
hough liberation theology, Vatican condemned and contested and although lar
gely colored by Marxist ideas that tend to consolidate Marxism and Christian ity,
it has experienced a very strong reputation and numerous supporters, has spread
around the world and gained numerous strongholds even in high ecclesiastical
structures and carried out great impact on many popular movements and commu
nities who struggle for the rights of the inhabitants of the Third World, the nati
ves, the poor, the miserable, the oppressed and those that society rejects.
Key words: theology, the Second Vatican Council, liberation, capitalism,
Marxism, society, colonialism, imperialism, Catholic Church, Latin America,
class, poverty, oppression, repression, Christianity.

Doc. dr Jelena Vukoičić
FPN Banja Luka
jelenavukoicic1@gmail.com

УДК: 28-662:32
32:28
28-74
Originalni naučni rad
Primljen: 29.11.2014.

ISLAM KAO POLITIČKI SISTEM
Rezime
U ovom članku autor razmatra političku dimenziju islamske religije. Jednu od
osnovnih karakteristika islama predstavlja činjenica da je on ne samo religijski, već, tak
ođe, politički i pravni sistem. Naglašava se da islam, za razliku od nekih drugih religija,
ima značajnupolitičku ulogu udržavama samuslimanskomvećinom imuslimanskimzaje
dnicamaširom sveta. Islam je,naime,oduvek bio ključni faktor društvenemobilizacijekako u kriznim,tako i u stabilnimperiodimamuslimanske istorije i ni jedna druga ideologija
nikadanijeuspela dadostigne moćreligije. Ovakvasituacijakarakteristična je i zasavr
emenemuslimanske države u kojima uglavnom nepostoji nijedan značajan političkipokret koji svoje ideološke principe, u nekoj meri, ne zasniva na religiji. Islam, stoga, i dalje predstavlja p rimaranizvorlegitimiteta upolitičkim i pravnimsistemima ovihzemalja.
Ključne reči: religija, islam, islamska obnova, politika, islamska politička ideol
ogija, islamska država, šerijatski zakon

Uvod
Islam je jedna od tri velike monoteističke religije, druga u svetu po broju
sledbenika i prva po brzini širenja. Pri pomenu ovog religijskog učenja danas se
više ne misli samo na zemlje na severu Afrike i u velikom delu Azije, već i na
značajan broj muslimanskih zajednica širom sveta, između ostalog i u zapadnoj
Evropi i na Balkanu. Specifičnost islama je u tome što on, u odnosu na neke druge
religije, pruža potpuno drugačije poglede na civilizacijsku perspektivu. Islam, na
ime, predstavlja jednu od najuticajnijih simboličkih, ideo loških i političkih sila
multipolarnog sveta. Pored uticaja na svoje sledbenike, on je ostvario, a i dalje to
čini, bitan uticaj na nemuslimanski svet, kako u pogledu politike, kulture, obič
aja, obrazovanja, ekonomije itd, tako i u vezi sa demografijom.
Politička dimenzija islamske religije ogleda se i u činjenici da su veći
na muslimanskih država članice Organizacije islamske kooperacije (OIK), ko
ja predstavlja značajan faktor u međunarodnim odnosima. Organizacija islam
ske konferencije je gotovo jedina međunarodna organizacija u savremenom sve
tu koja je utemeljena i deluje na verskoj osnovi. Po brojnosti zemalja članica, 57
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država, kao i 4 zemlje sa statusom posmatrača, ona je druga međudržavna orga
nizacija u svetu, posle Organizacije ujedinjenih nacija . U zemljama članicama
Organizacije islamske kooperacije, na četiri kontinenta (Azija, Afrika, Evropa i
Latinska Amerika), živi oko1,5milijardiljudi, što iznosi višeod petine svetskog
stanovništva, a toje, samo posebi, čini globalnim faktorom u međunarodnim od
nosima.
„Islamski preporod“ kao deo globalnog trenda povratka religiji
Perio dične pojave pokreta i stavova zasnovanih na idejama „povratka rel
igiji“ predstavljaju integralni deo najvećih svetskih religijskih učenja. Samim
tim, duhovna i kulturna obnova velikog dela muslimanskog sveta u drugoj polov
ini 20. veka (islamsko buđenje) nije jedinstvena i treba da se posmatra uširokom
kontekstu značajnih događaja na međunarodnoj političkoj sceni, odnosno zav
ršetka perioda kolonijalizma, oslobađanja i sticanja nezavisnosti velikog broja
zemalja „trećeg sveta“, stvaranja novog sistemadržava u okviru UjedinjenihNa
cija, kraja hladnog rata i nestanka bipolarnog sveta, kao i političke i kulturne glo
balizacije.
Upravo pod uticajem ovih značajnih promena u svetskoj politici, proiz
išla je potreba velikog broja muslimana da svoju duboku privrženost islamskoj
religiji i kulturi iskoriste kao osnovu za afirmaciju individualnog i kolektivnog
nacion alnog identiteta u kompleksno uređenom, globalizovanom svetu. Islam
ska obnova je širok intelektualni, kulturni, društveni i politički pokret, koji do
minira širom muslimanskog sveta, а politički islam je samo jedna komponen
ta u daleko obimnijem revivalizmu islamskih ideja, prakse, retorike i ponovnog
predavanja muslimanskog stanovništva islamu. Uskrsnuće je glavna tendencija,
a ne ekstremističko, prožimajuće, a ne izolovano. Semjuel Hantington (Samuel
Huntington), između ostalog, poredi ovaj fenomen sa protestantskom reformaci
jom i ističe da bi ignorisanje uticaja islamskog uskrsnuća na istočnu hemisferu
u poznom 20. veku bilo jednako ignorisanju uticaja protestantske reformacije na
evropsku politiku u poznom 16. veku (Hantington, 2000: 1231–24). Savremena
islamska obnovaobuhvata veliki brojrazličitih pojava koje dotičusvakisegmen
tdruštvenog života u muslimanskim zemljama, a pokazatelji islamskog buđenja
su brojni – širom muslimanskog sveta u porastu je broj islamski orijentisanih
vlada, političkih partija, nevladinih organizacija, zakona, banaka i obrazovnih
ustanova.
Potrebno je naglasiti da islamska obnova, u ovom slučaju, ne znači da je
uticaj islama kao religije u novijoj istoriji značajnije oslabio i izgubio na popular
nosti. Islam je oduv ek karakterisala teritorijalna i brojčana ekspanzija musliman
ske zajednice koja je kontinuirano, mada različitim intenzitetom i sa različitim
uspehom, širila svoje granice ratnim osvajanjima, migracijama i mision arskim
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aktivnostima u Aziji, Africi, Evropi i Severnoj i Južnoj Americi. U ovoj ekspan
ziji, kao i u društvenom životu muslimanskih država, religija je uvek imala domi
nantnu ulogu i nijedna druga ideologija nikada nije uspela da ugrozi islamski uti
caj na zajednicu u celini, čak ni u slučaju zemalja čiji je sistem zvanično sekulari
zovan, kao što je, na primer, Turska čije je državno uređenje sekularno, dok dru
štvo, u većini slučajeva, to nikada nije postalo. Treba napomenuti da potpuni se
kularizam nikada nije uspostavljen od strane bilo koje arapske države. Osim to
ga, sa izuzetkom Turske, sve zemlje sa muslimanskom većinom primenjuju odre
đene šerijatske propise u svojim pravnim sistemima.1
Ono što, međutim, savremenu islamsku obnovu čini novom i modernom
jeste njena naglašena političnost u kontekstu savremenih međunarodnih odno
sa, koja je, kao i čitav fenomen religijskog buđenja, direktno uslovljena poja
vama modernizma i sekularizma kao dominantnih društveno političkih trendo
va 20. veka, ali i fenomenom globalizacije zahvaljujući kojoj su sekularni tren
dovi doprli u različite krajeve sveta. Potrebno je naglasiti da se o savremenom
političkom islamu uglavnom govori kao o „nasledniku“ ideologija socijalizma
i nacionalizma sa kojima je eksperimentisao veliki broj muslimanskih lidera i
vlada sredinom prošlog veka, a koje su, u određenoj meri, uticale i na pravne
sisteme pojedinih muslimanskih država. Isti period karakterisali su i pokušaji
kulturne modernizacije po „zapadnom modelu“ nekih od ovih država, koje jepra
tio i prodor sekularnih ideja prihvaćenih od strane određenog dela stanovništva,
prvenstveno obrazovaneelite. Od početka sedamdesetih godina, a naročito nakon
islamske revolucije uIranu, islam je, međutim, naglo počeo davraća izgubljene
pozicije u onimsegmentima zakona idruštva u koje suprodrle sekularneideje.
Religija i politika u islamu
Veza između religije i politike u islamu prestavlja kompleksan koncept ko
ji je moguće posmatrati jedino iz istorijske perspektive. Kako ističe Olivije Roa
(Olivier Roy), „islam je rođen kao sekta i kao društvo, politička i religijska zaje
dnica u kojoj nisu postojale ni institucije, ni sveštenstvo, ni posebne funkcije i u
kojoj je poslanik Muhamed bio jedini tumač Božijeg i transcendentalnog zakona
koji je upravljao svim ljudskim postupcima. Egalitarno, nediferencirano društvo,
postavljeno je pod pokroviteljstvo čoveka koji nije donosio zakone, već objavio
otkrovenje: ovo jedinstvo se širi i na pojedinca čiji se postupci posmatraju u cel
ini i ne klasifikuju u odnosu na oblast kojoj pripadaju (društvenu, privatnu, politi
čku ili ekonomsku)“ (Roy, 2001: 121–3). Poslanik Muhamedje, naime,osimre
ligijskog bio ipolitički, vojni i ekonomski lider islamskog sveta i, prematradici
ji, upravo to vođstvo omogućilo je stvaranje velikog, moćnog i bogatog 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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tva u surovim ratnim uslovima koji su vladali na arabijskom poluostrvu u vreme
paganizma, odnosnodžahilije. Iz ovog razloga, prema jedinstvenom stavu islam
skih ideologa, ali i velikog broja muslimana generalno, islam ne predstavlja sa
mo način života, već i jedini oblik pravednog vođstvau sferama politikeiekono
mije, što nijeostvarivo podsekularnim režimima.
Iz ove klasične paradigme proizilazi nepostojanje razlika između religi
je, prava i politike u islamu, koje obeležava ovu religiju od njenog nastanka i ko
je u savremenom svetu predstavlja dominantan trend u muslimanskim zemlja
ma. Distinktivan kvalitet islama i njegova politička dimenzija najjasnije su istak
nuti u naredbi koja se u svetoj knjizi islama, Kuranu pojavjuje više puta (3:104,
110, 7:157, 22:41, etc), a kojom se od muslimana zahteva da „naređuju dobro i
zabranjuju zlo“ – drugim rečima da vrše vlast sa tim ciljem. (Lewis, 1998: 26)
Osnovni teološki koncept muslimanske religije predstavlja koncept Božijeg je
dinstva (ar. tevhid) prema kome je Bog transcendentalan i jedinstven. U skladu sa
ovim konceptom islamsko društvo treba da predstavlja odraz Božijeg jedinstva,
sistem koji će biti uređen u skladu sa pravilima religije i u kome će jedini suve
renitet imati Bog.2 U ovome, između ostalog, leži jedna od osnovnih razlika iz
među islama i hrišćanstva; naime,iako i u hrišćanskoj religiji vlada uverenje da
vlast treba dapoštuje verska pravila, podrazumevase da državom,ipak, upravlja
vladar, koji nadzire i donošenje zakona. U islamu, međutim, Bog se smatra no
siocem vlasti i zakonodavcem, dok je uloga vlastisamo u tome da sprovodi već
postojeće verske zakone, odnosno, da omogući Božijuvlast i sprovođenje pravila
i normi koje ovavlast podrazumeva. Hrišćanskateokratija, prema tome,podrazu
mava da vlast dolazi odBoga, dok islamska podrazumevadirektnu Božijuvlast.
Ovakvo poimanje Božije vlasti predstavlja centralni koncept islamske političke
misli i prevazilazi sve podele u muslimanskoj zajednici. Prema rečima Olivera
Potežice, „među islamskim misliocima i islamskim sveštenstvom postoji kons
enzus, potradiciji, da je Alah jedini nosilac suverenosti, da je Alah isključivi no
silac vrhovne vlasti“. (Potežica, 2006) Sama reč islam značipotčinjavanje Bogu,
dok rečmusliman označava onog koji se pokorava Bogu, odnosno u doslovnom
prevodu znači„onajkoji se potčinjava“. Nasličan način Dragan Novaković pri
mećuje da „svaki islamski vernik ili pojedinac koji odluči da pristupi toj religi
ji mora prihvatiti striktni monoteizam u čijem centru je verovanje samo u jedn
og svemogućeg boga, kao tvorca svega postojećeg i upravljača svih zbivanja.
Svojim ograničenim razumom čovek nemože do kraja shvatiti suštinu boga, alX
i spremnošću na pokoravanje i stalno slavljenje stvara uslove za milost i otvara
perspektive za nagradu, dok otvoreno ispoljavanje neverovanja u jednog boga i
činjenje drugih nedozvoljenih radnji, predstavlja sigurnu garanciju da sledi 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 tumečenjemjednostibogaislam je učinioznačajnodistanciranje
od hrišćanstva“ (Novaković, 2011: 286).
U islamskoj zajednici jedini izvor prava i normi individualnog i kolek
tivnog ponašanja, na osnovu koga je moguće „narediti dobro i zabraniti zlo“,
predstavlja šerijatski zakon, proizišao iz religijskih izvora, Kurana i sune.3 Je
dini oblik državnog uređenja religijska zajednica uma, koja se ne zasniva na
teritorijalnom suverenitetu već na dominaciji vere, a jedinu legitimnu političku
vlast ona koja počiva na izvorima religije i iz tih izvora crpi sve svoje vrednosti,
pravila i zakone. Vrhovna vlast u islamskoj državi, kao što je već istaknuto, pri
pada jedino Bogu, dok je njen vladar Božiji predstavnik na Zemlji koji je dužan
da sprovodi Božiji z akon u okviru ume.
Kao što navodi Fikret Karčić „islam...historijski predstavlja primjer vjer
ske zajednice koja je postala država. U takvom tipu odnosa vjerskog i politič
kog autoriteta vjerske i političke funkcije leže i vrše se u istoj strukturi. Pre
ma ovom modelu za društveni poredak se vjeruje da potiče od Boga, vlast izvo
di svoju legitimnost iz duhovnog izvora, a politička uprava se vrši prema vjer
skom pravu i tradiciji (Karčić, 2011: 3813–82). Islamska država je, zapravo, ne
ka vrsta namesništva „oblik delegiranog predstavljanja Alaha kao suverena, jer
je zanjegove „predstavnike“ na zemlji, odnosnovladare,prenet deo Božijevla
sti(suverenosti). Ali čak i u ovomslučaju zastupanja(regenstva), suverenostpri
pada isključivo i samo Bogu“(Potežica, 2006: 21). U klasičnomislamu „država
jeBožijadržava, zakon jeBožiji zakon, a vojska jeBožija vojska“ (Lewis, 2004:
379). Islam, stoga, ne predstavlja samo skup verovanja, već „inkluzivan pored
ak,“ „totalni poredak“ koji isključuje postojanje sekularnog prostora“ (Roy, 2001:
41).
Isticanje političke dimenzije islamske religije zauzima centralno me
sto programa političkih organizacija koje svoju ide ologiju temelje na islamu, u
kojima se naglašava da je „islam politički sistem toliko koliko je i religijski“(Ti
bi, 2002: 102), u skladu s čim se tradicionalni religijski koncepti izjednačavaju
sa konceptima preuzetim iz modernih ideologija. U postavljanju osnova svog
političkog programa ovi ideolozi polaze od principa da je islam „globalan i sin
tetizovan misaoni sistem“ (Roy, 2001: 36), zbog čega nije dovoljno da društvo
bude sastavljeno od muslimana; ono mora da bude islamsko u svojoj osno
vi i strukturi. Stoga se pravi razlika između toga šta je m’uslimansko’, a šta je
i’slamsko’. Islam, naime, predstavlja kompletan i univerzalan sistem koji ne treba
da se modernizuje i prilagođava, niti poredi sa drugim religijama ili političkim
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: Comprehension and Controversy, Herndon, International Institute of Islamic Thought.
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ideologijama (Roy, 2001: 37, 40). Težište naislamukao sveobuhvatnom itrans
cendentalnom pogledu na svet isključuje validnost drugih sistema i vrednosti, i
diktirapovratak normativnog skupaverovanja neiskvarenih istorijskimpromen
ama. Prema rečimaDragana Novakovića, „islamska teologija posvetila je veliku
pažnju objašnjavanju osnovnih principa vere postavljenih od poslanika. Opšte
prihvaćenje stav ostalnosti iodsustvumogućnosti njihovogdovođenja u pitanje
izbilo kojih razloga. Pojedinacmože da ih razmatra,ali samo ukontekstu utvrđe
nih normiislamsketeologije. Svakipokušajslobodnog tumačenja ili eventualnog
unošenja ispravki i inovacija ocenjuje se kao jeres i otpadništvo, jer je njihovu
ispravnost i delotvornost potvrdila vekovna praksa“ (Novaković, 2011: 274). S
obziromnasvoju univerzalnost, islam je vera i država i,kao takav, obuhvatasve
aspekte života pojedinca i društvaucelini. Ekonomija, politika, teologijai prav
ni sistem samo su deo sveobuhvatnog islamskog sistema.
U skladu sa konceptom Božijeg jedinstva, islamsku političku misao karak
teriše i negiranje svih kategorija koje proizilaze iz podela (osim kada su one za
snovane na biološkim razlikama – razlikama između polova); prvo i najvažnije
podelama na četiri tradicionalne sunitske pravne škole (hanefitsku, malikitsku,
šafiitsku i hanbalitsku), kao i podelama između država, etničkih grupa, plemena,
klasa, društvenih kategorija, interesnih grupa i sl. Politička dimenzija islama, ko
ja predstavlja jedinstvenu savremenu pojavu u odnosu na druge svetske religije
čije je delovanje, u najvećem broju slučajeva, ograničeno na verovanje i običa
je, u skladu sa čim za svoje vernike predstavljaju samo jedan od izvora identite
ta – religijski identitet, može da se objasni upravo konceptom Božijeg jedinstva;
sveobuhvatni karakter islama, koji u sebi sadrži sve sfere društvenog života i ne
priznaje nikakve podele među svojim vernicima, nije samo stvar religije i običa
ja; on je takođe identitet i lojalnost – za mnoge identitet i lojalnost koji nadma
šuju sve druge. Prema mišljenju jednog od poznatih islamskih ideologa, „univer
zalnost islama je u činjenici da to nije vera u tradicionalnom smislu, upućena jed
noj zajednici. Ona je filozofija života. Po tome se ona razlikuje i od drugih vera
i od nereligioz nih ideologija. Pojam din (arapski: vera) za islam označava kom
pletan koncept, teoriju, ideologiju, filozofiju, zakon, put i sistem života, usmera
vajući čoveka svemu u kosmosu i spiritualnom svetu, od rođenja do smrti“ (Mu
gni, 1989: 459).
Islam muslimanima pruža najrazumljiviju formulaciju ideja, sa jedne stra
ne društvenih normi i zakona, sa druge novih ideala i budućih aspiracija (Lewis,
2004: 376). Za većinu muslimana etnička grupa, nacija, država i rasa imaju dal
eko manji značaj od religije; islamski pogled na svet predviđa jednu naciju –
muslimansku, jednu zajednicu – umu i jedan izvor identiteta – islamski. Upravo
zahvaljujućiovimkarakteristikama, u zemljama svog rasprostiranja islam je uspeo
dakroz čitavu istoriju održi formu integralnog pogleda na svet;u muslimanskim
društvima se u ime religije vršila javna vlast, regulisali međuljudski odnosi iveze
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čoveka sa Bogom, iz čega semože videti da se islamuvek javljaokao ideološki
pokretsa sveobuhvatnimciljevima.
Islam je, stoga, oduv ek bio ključni faktor društvene mobilizacije kako
u kriznim, tako i u stabilnim period ima muslimanske istorije i ni jedna druga
ideologija nikada nije uspela da dostigne moć religije. Bez obzira na vrstu pro
blema koji su se pojavljivali u muslimanskim zemljama, na to da li je njihova
suština bila ekonomske, socijalne ili nekedruge prirode, oni su se u javnostiuvek
artikulisali uz pomoć religije, odnosno, prema rečima Ber narda Luisa (Bernard
Lewis) - bili su izraženi na religijski način. Luis dalje ističe da je „svaki put
kada je neka poteškoća ili konflikt interesa napravio frakciju u islamu, njegova
doktrin a bila teologija, njegov instrument sekta, njegov predsta vnik misionar, a
njegov lider najčešće navodni mesija ili njegov predstavnik. Opisati, međutim,
ove društveno motivisane religijske jeresi kao p’laštove’ ili ’maske’, izakojih je
grupa zaverenika krila svojeprave i materijalne ciljeve kako biprevarila pobožne
muslimane, predstavljalo bi iskrivljivanje istorijskih činjenica. Islamska država,
rođena u Muhamedovoj zajednici u Medini i razvijena od strane drevnih boža
nskih monarhijaOrijenta,bila je u teoriji i u važećoj ko ncepciji teokratija u kojoj
je Bog predstavljao jedini izvor moći iprava,avladar njegovog predstavnika na
Zemlji. Vera je bilazvanični kredo uspostavljenog poretka, kult spoljašnji ividlji
vi simbol njegovog identiteta i kohezije, a povinovanje njima…predstavljalo je
znak i zavet lojalnosti. Ortodoksijaje imalaznačenje prihvatanja postojećeg po
retka, jeresili apostazija njegove kritike ili odbijanja ”. Luis zaključuje da su „u
društvu konstituisanom na ovaj način, u kome su i u strukturi vlasti, kao i u gla
vama i srcima ljudi, crkva i država bile kompletno fuzion isane, religija i religij
ska kontroverza imale ulogu koju u modernom svetu ima politika. Gotovo sva
ki pokret, bez obzira na svoju motivaciju, tražio je u religiji ne masku, već neop
hodan i organski izraz u javnosti i društvenim terminima ambicija i nezadovolj
stava na kojima je nastao“ (Lewis, 1993: 1071–08). Zatradicionalnemuslimane
islam je, prema tome , oduvek bio mnogo višeod same religije. On je predstavlj
ao pravona život u skladu sa svetimislamskim zakonom, kojine obuhvata samo
verovanja, već, takođe, čitav niz društvenih,zakonskihi ličnih pitanja.
Ovakva situacija, kao što je već navedeno, karakteristična je i za savre
mena muslimanska društva u kojima, u većini slučajeva, ne postoji ni jedan rele
vantan politički pokret koji svoje ideološke principe, u nekoj meri, ne zasniva na
islamu. U velikom broju ovih zemalja vera je ugrađena u same temelje politič
kog sistema. Naime, u islamskom svetu dolazilo je do promena oblika vladavine,
stvarali su se i nestajali političke partije i sistemi, ali je islam uvek bio primarni
izvor ideologije i legitimiteta.
Osim toga, u skladu sa opštim trendom povratka religiji, koji je u posled
njih nekoliko decenija zahvatio muslimanske države i zajednice, i čiji se efekti
osećaju sve intenzivnije u ovom delu sveta, raste i broj političkih organizacija či
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ja ideologija nije samo obojena islamom, već i prožeta idejama koje snažno zago
varaju islamizaciju kao jedini put u budućnost islamskog dela čovečanstva, tako
da se sa pravom može reći da je politički islam izbor većine muslimanskog sta
novništva u gotovo svim zemljama sa muslimanskom većinom, ali i u emigrant
skim zajednicama na Zapadu, kao i među muslimanskim manjinama u drugim
delovima sveta.
Država i p ravo u islamskojpolitičkoj ideologiji
Država, uopšteno, predstavlja aparat za prinudu, koji pod pretnjom sile za
neizvršavanje donetih odluka primorava građane da postupaju po pravnim disp
ozicijana. U tom smislu vidi se da je pravo jedan od najvažnijih elemenata ko
jim država ostvaruje svoje ciljeve, samim tim jasno je da država stvara pravo da
bi preko njega garantovala skladan i funkcio nalan razvoj društva. Ako se pogl
eda istorija razvoja moderne države, može se konstatovati da je to bio glavni cilj
te najmoćnije političke institucije. I taj cilj je kroz istoriju ostvarivan na različ
ite načine, bilo da se radilo o teo kratskoj ili sekularnoj državi, demokratiji ili aut
okratiji itd., ali, naravno, kroz drugačije forme koje su zavisile od oblika društv
ene organizacije.
Definicija države kao „ograničenog kontejnera moći“ (Giddens) zasnovana
je na principu da je „svaka država, a stoga i svetski poredak, sekularna, ne
božanska, institucija. Ideja nacionalne države podrazumeva modernu konstruk
ciju čiju normativnu osnovu predstavlja ideja narodnog suvereniteta, s obzirom
na to da je ovakva država, između ostalog, zasnovana i na principu centralne
vlade kojoj legitimitet pruža narodni suverenitet. U okviru ovog modela države
zajednički simboli (zastave, himne, heroji, itd.), a ne etničke veze, međusobno
povezuju građane u komunikaciono-diskursivnom kontekstu (Giddens, 1987:
2142–16).
Entoni Gidens (Anthony Giddens) ističe da se „iz državnog sistema ko
ji je nekada predstavljao osobenost Evrope razvio sistem nacion alnih država ko
ji obuh vata čitav svet…plemenska društva su ili uništena ili apsorbovana u ve
će političke entitete.“ (Giddens, 1987: 255) Opisujući glavne promene u savr
emenom svetskomsistemu autor ukazuje na dva globalna procesakoja suodgo
vorna za ove neverovatne promene, odnosno „globalnu konsolidaciju indust
rijskog kapitalizma i globalnu dominaciju nac ionalne države“ (Giddens, 1987:
255).
„Primer nacio nalne države kao univerzalne političke forme savremenog
doba“ (Giddens, 1987: 258) ne predstavlja, međutim, prihvatljiv koncept u is
lamskojpolitičkojmisli, sobzirom na to da je ovaj konceptsuprotan islamskom
sistemu koji ne poznaje teritorijalne državne granice i predviđa isključivo reli
gijski utemeljenu, globalnu državu. U islamskoj političkoj id eologiji svaka
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d ruštvenazajednica, pasamim tim idržava, je, pre svega, verskazajednica, uko
joj prioritet predstavlja sprovođenje religijskih zakona i pravila u okviru instit
ucijasistema;država, prematome, ne stvara pravo većsamo obezbeđuje njegovu
primenu na osnovureligijskih propisa i sankcioniše onekoji nepostupaju u skla
du sa ovim propisima.4
Nekompatibilnost koncepta nacionalne države sa islamskim političkim si
stemom dovela je i do njegovog generalnog neuspeha u muslimanskom svetu
koji, iako uređen po principu suvereniteta država, u suštini nikada nije prihva
tio ovaj sistem, tako da građani mislimanskih zemalja svoj identitet i dalje pro
nalaze prvenstveno u religiji, a zatim u etničkim grupama, dok je identifikaci
ja sa državom i nacijom mnogo manje zastupljena. Muslimanske zemlje u ve
ćini slučajeva, prema tome, bez obzira na to što su međunarodno priznate, u su
štini egzistiraju kao „nominalne nacionalne države“, s obzirom na to da njihov
unutrašnji i spoljašnji suverenitet „egzistiraju samo u nominalnoj formi“ (Tibi,
2002: 144). Značaj nacionalne države, uostalom, „ne leži toliko u priznavanju
bilo kojihodređenih državnih granica, već upriznavanju autentičnosti nacional
ne državekao legitimnog arbitra njenih sopstvenihunutrašnjih pitanja“ (Giddens,
1987: 256). Osnovni razlog suprotstavljanja ideji nacionalne države, kao što je
već istaknuto, jeste islamski univerzalizam, odnosno, kako naglašava Mahmud
Šaltut (Mahmud Shaltut), to što „islam ne ograničava značenje ume (zajednice)
na posebnu državu, zato što bi to dovelo do ograničavanja i sužavanja, što je u
suprotnosti sa univerzalizmom islama“ (Tibi, 2002: 151). Teritorijalne granice
modernihdržava se doživljavaju kao prepreka kastvaranju jedinstvene islamske
zajednice, koja bi, u prvoj fazi, trebalo da obuhvati sve zemlje ukojimamuslim
ani čine većinu stanovništva.
Pored islamske države, drugu ključnu kategoriju islamske političke ide
ologije predstavlja islamski pravni sistem, odnosno šerijat, skup zakona u pot
punosti utemeljen na religijskim tekstovima.5 Pod šerijatski pravom obično se
podrazumeva skup pravnih normi koje su u vezi sa verom i imaju cilj da regu
lišu odnose u islamskoj zajednici (Andrić, 2006: 99). Islamsko pravo (šerijat),
navodi Fikret Karčić „predstavlja normativni aspekt islama a islamska pravna
nauka (fikh) jednu od najznačajnijih disciplina u kulturnoj historiji muslimana.
Život svake muslimanske skupine neodvojivo je povezan sa pridržavanjem šer
ijata i njegovanjem fikha. Iznevjeravanje šerijata dovodi u pitanje islamski ide
ntitet pojedinca i grupe a zanemarivanje fikha otežava ili onemogućava valjano
prevođenje naloga Božijega zakona u historijsku stvarnost muslimana“ (Karčić,
2011: 7). Karčić naglašava da je, „u islamskom učenju ostala... neosporna 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.
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za da vera treba regulisati područje prava... Po islamskom učenju šerijat se u
osnovi saznaje putem otkrovenja. Glavni izvor šerijatskih normi je ono što je
autoritativno delo. To je Kur’an kao sveti tekst islama i Sunet kao normativna
praksa Muhameda – poslanika islama. Ovedvije kategorije, koje se pokvalitetu
međusobnorazlikuju, čine ono što se u istorijiprava označavalo kao ius divinum“
(Karčić, 1986: 12).Šerijatsko pravo „karakteriše odsustvo stvaranja opštih pravn
ihpravila putemdržavnog zakonodavstva. Okolnost da je ovo pravozasnovano,
u osnovi, na vjerskim izvorima, imala jezaposledicu dasu samo znalci vjerskih
disciplina smatrani autoritativnim tumačima šerijata“ (Karčić, 1986: 101). Sa
mim tim postaje jasno da je, u ovom slučaju, državna vlast podvrgnuta pravu, a
ne obratno, dok je glavna dužnost državnog poglavara da štiti i sprovodi šerijat
(Karčić, 1986: 101).
S obzirom na božansko poreklo šerijata u islamskoj državi zabranjeno je
stvaranje bilo kakvog autonomnog prostora sa svojim sopstvenim pravilima, za
konima i vrednostima. Šerijatski zakon tako nije moguće reformisati na bilo ko
ji način, jer bi to značilo kršenje verskih pravila; eventualne izmene nekih normi
moguće su samo dotle dok ne zadiru u tekst Kurana i tradicija (Sune). Prema re
čima Nerkeza Smailagića, „ne treba posebno isticati da je Kuran jedinstveno neo
pozivi zakonodavni autoritet u Islamu i da je, prema tome, svako reguliranje ko
je se odnosi na konkretno područje samo objašnjenje ili primjena njegovih odre
daba i pravila. U tom smislu i sunna (običaj), samo je ilustracija i oživotvorenje
Kurana, te time zadobija vrijednost najviše zakonodavne upute i propisa“ (Nov
aković, 2011: 280, 281).
Pored toga što predstavlja jedini izvor zakona, šerijat u sebi takođe sadr
ži norme ponašanja kojima se u potpunosti regulišu individualni i kolektivni po
stupci ljudi i kompletna međuljudska interakcija; drugim rečima, šerijatski zakon
determiniše način života svakog pojedinca. Ono što je inače karakteristično za
islamsku političku misao jesu mesto, prava i obaveze pojedinca u okviru šire za
jednice. Naime, koncept induvidualnih ljudskih prava koji karakteriše savreme
ne političke sisteme u suprotnosti je sa islamskim konceptom ljudskih prava, jer
u islamu ne postoji koncept individualizma na način na koji se ovaj koncept defi
niše u sekularizovanom svetu. Pojedinac ne predstavlja ništa drugo nego deo za
jednice, bez obzira na to da li je ta zajednica uma, ili je u pitanju neis lamska dr
žava. Ljudska prava u islamu su kolektivna, zasnovana na Kuranu i šerijatskom
zakonu, i, kao takva, nisu podložna nikakvim promenama ili individualnim tu
mačenjima. Prava u islamu, zapravo, predstavljaju dužnosti koje zajednica name
će svojim vernicima, što je u suprotnosti sa zapadnim konceptom ljudskih prava.6
Šerijatski zakon ima dve ključne karakteristike: svoju samostalnost i svoju
nepotpunost. Šerijat ne zavisi ni od jedne države, niti od bilo kog pozitivnog zako
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 političke odluke…On, takođe, ne zavisi ni od jednog zvaničnog tela, crkve ili
sveštenstva…Ovaj zakon, prema tome, stvara prostor koji je paralelan sa političkim
prostorom i moći“. Pored toga, šerijat karakteriše i „nepostojanje konceptualnog ok
vira… s obzirom na to da je zasnovan na grupi koncepata koja je nekad generalna,
nekad strogo određena i koja uključuje sve ljudske postupke…Dok osnovni konc
epti, s obzirom na to da su eksplicitno formulisani, ne mogu da budu dovedeni u
pitanje, proširivanje njihovog značenja je stvar k azuistike“ (Roy, 2001: 91–0).
Navedene karakteristike šerijata imaju poseban značaj za sve one muslim
ane koji žive u državama u kojima se ne primenjuje islamski zakon, ali i u onim
koje ga primenjuju sa određenim izmenama; autonomija i sveo buhvatni kara
kter šerijata omogućavaju svakom verniku da, u skladu sa svojim mogućnost
ima, postupa u skladu sa ovim zakonom, bez obzira na to u kojoj zemlji se nalazi
i kakav je njen pravni sistem. Kao što primećuje Fikret Karčić „šerijatska aksio l
ogija ima poseban značaj za muslimane koji žive u sekularnim društvima. U tim
državama šerijat uglavnom nema karakter pravne norme, odnosno norme sankc
ionirane imperijumom državne vlasti. U takvoj situaciji, na svijest i ponašanje
muslimana jedino mogu efikasno da utječu moralni segmenti sadržani u šerija
tskim normama, vrijednosti koje norme štite i opšti ciljevi islamskog vjerozak
ona“ (Karčić, 2011: 16).
Treba naglasiti da je islamski svet kako zbog unutrašnjih potreba, tako i
zbog saradnje sa nemuslimanskim državama, u svoje zakonodavstvo postepeno
uvodio određene sekularne pravne norme, od vremena Otomanskog carstva do
danas. Tako je, naročito u sferama ekonomije i međunarodnih odnosa, došlo do
značajnih odstupanja od izvornih šerijatskih zakona i uvođenja novih, savreme
nih zakonskih rešenja i propisa. S obzirom na karakteristike globalnog političkog
i ekonomskog sistema, tehnološki razvoj i veliku međuzavisnost nacionalnih dr
žava, jasno je da muslimanske zemlje ne bi mogle da funkcionišu, ni samostal
no, niti kao deo međunarodne zajednice, da nisu izmenile delove svojih pravnih
sistema. Šerijatsko pravo, međutim, zadržalo je primat u velikom broju zakon
skih propisa, naročito onih koji se tiču porodičnog i naslednog prava, odnosno
onih segmenata koji nemaju direktan uticaj na političku i ekonomsku saradnju sa
ostatkom sveta, niti značajnu ulogu u oblastima tržišne ekonomije, privrede i fi
nansija, a koji, sa druge strane, u suštini oblikuju društvo, kulturu i način živo
ta stanovnika muslimanskih država. Tako se i danas, u velikom broju musliman
skih zemalja, značajan broj zakona kojima se suštinski regulišu međuljudski od
nosi u okviru porodice i šire zajednice temelje na integralnom islamskom zakonu.
ZAKLJUČAK
Činjenica da islamski pogled na svet nije nacio nalno ili teritorijalno ogran
ičen, već da je univerzalan u svojim stavovima i težnjama, čini ga, zapravo, sli
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čnim sa zapadnom civilizacijom nastalom na hrišćanstvu kao religiji . I islam i
hrišćanstvo su univerzalističke religije, ubeđene u svoju predodređenost da vode
čovečanstvo; obe su, takođe, monoteističke što otežava prihvatanje dodatnih bo
žanstava i, ujedno, stvara tendenciju doživljavanja sveta u dualističkim/crno-be
lim principima; i, na kraju, obe su mision arske, uverene u svoju obavezu preob ra
ćivanja nevernika u jedinu pravu veru.7
Sa druge strane, ove dve religije značajno se razlikuju u svojim pogledima
na državu i društvo. Kako naglašava Bernard Luis, „hrišćanstvo je u svom ranom,
formativnom periodu bilo udaljeno i progonjeno od države sa kojom se poveza
lo tek nakon stvaranja svojih sopstvenih, odvojenih institucija. Sa druge strane,
islam je, od vremena svog osnivača, bio država i to uspešna i pobednička. Pove
zanost religije i moći, zajednice i državnog uređenja, za islamske narode je, pre
ma tome, uspostavljena otkrovenjem i potvrđena istorijom. Jedan od rezultata
ove situacije je to što za muslimane religija ne predstavlja, kao za hrišćane, jedan
deo života, ostavljajući ostalo državi; ona obuhvata čitav život, a njena vladajuća
institucija je crkva i država u jednom...Drugi rezultat je to da je religija - pre ne
go zemlja, jezik, poreklo ili nacionalnost - oduvek bila primarna osnova identite
ta i lojalnosti koja razlikuje one koji pripadaju grupi i odvaja ih od onih izvan gru
pe“ (Lewis, 2004: 354). Usavremenom svetusekularniZapad svoje globalneint
erese ostvaruje na različite načine, vođen načelima liberalnog kapitalizma, pro
pagirajućiideje demokratije,građanskihprava,verskeslobode i tržišneprivrede.
Islam, sadruge strane, svojuticaj vrši prvenstveno se oslanjajući na religiju kao
snagu sanajvećim mobilizatorskim potencijalom u muslimanskomsvetu.
Islamska ideologija predstavlja značajan pokretač savremenih dešavanja
kako u muslimanskom svetu, tako i izvan njega. Islam, ističe Frensis Fukujama
(Francis Fukuyama), konstituiše sistematsku i koherentnu ideologiju, baš kao i li
beralizam, sa svojim sopstvenim moralnim kodeksom i doktrinom o političkoj i
društvenoj pravdi. Apel islama je potencijalno univerzalan, on dopire do svih lju
di kao ljudi, a ne samo članova posebne etničke ili nacionalne grupe. Islam je za
ista porazio liberalnu demokratiju u mnogim delovima islamskog sveta, predsta
vljajući ozbiljnu pretnju liberalnoj praksi čak i u zemljama u kojima nije direkt
no osvojio političku vlast (Fukujama, 2002: 70). Savremena društvena i politička
kretanja u muslimanskim zemljama govore u prilog ovakvim stavovima; politi
čke partije, ideje i programi, koji nisu inspirisani religijom, nemaju značajniji ut
icaj među lokalnim stanovništvom, a, samim tim, ni šansu za osvajanje vlasti na
nekom višem nivou. Uprkos planetarnoj globalizaciji i (manje-više) agresivnom
nametanju sekularnih (zapadnih) društvenih, političkih i kulturnih sistema vredn
osti, islamski svet je, u velikoj meri, ostao izvan svih ovih savemenih, globalisti
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
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čkih uticaja. Religija koja je nastala u 7. veku nove ere tako i danas, više od čet
rnaest vekova kasnije, nastavlja da oblikuje način razmišljanja i života, stavove i
ideje, društva i države muslimanskog dela čovečanstva, kako u zemljama u koj
ima pripadnici ove religije čine apsolutnu ili relativnu većinu, tako i u onim drž
avama gde su u manjini, uključujući i neke delove zapadne Evrope i SAD . Islam,
pre nego bilo koja druga ideologija, ima moć da vrši značajan društveni i politič
ki uticaj među svojim vernicima širom planete, zbog čega se vlade, države i po
litičke partije u muslimanskom svetu, u svom pokušaju da ostvare uticaj unutar
svojih granica ali i izvan njih, prvenstveno oslanjaju na religiju, kao dominantan
osnov grupnog identiteta i zajedničkog delovanja.
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ИСЛАМ КАО ИДЕОЛОГИЈА
Резиме
Крај другог и почетак трећег миленијума приказује свет у све бурнијим и убр
занијим политичким менама. Неоспорно је да је сложен сплет односа између секу
ларизованог Запада и ислама, који се на различите начине манифестује широм све
та, отворио мноштво проблема везаних за планетарни тријумфализам оријенти
саног с једне стране кроз либерални концепт глобализације а с друге стране кроз
све израженију хегемонију Европе и Сједињених Америчких Држава ка Блиском ис
току с пројекцијом униполарног односа снага. Таква логика новог светског порет
ка, као и у прошлости, одупире се свођењу и постојању само једне истине и само
једне силе на светском плану. Од кризних политичких, економских, демографских и
социјалних протеста човечанство постепено улази у друштвену и религијску кри
зу идентитета у којима су све уочљивији „судари цивилизација“ у којима се назиру
разни облици сучељавања ислама са неисламом, актуализујући при том старе про
блеме од вешедеценијског арапско-израелског сукоба, преко „арапског пролећа“, па
иранског одупирања међународној контроли нуклеарног наоружања и програма, па
све до појаве разних социјалистичких, реформаторско-секуларистичких, традици
оналних али и фундаменталистичких покрета унутар самога ислама. Нема сумње
да превелико ангажовање западних сила на формирању „великог и новог Блиског ис
тока“, не само да удаљава исламски свет од њих него и води ка новом „арапском
гневу“ подстичући на тај начин развој све новијих и милитантнијих исламистич
ких групација широм Блиског истока.
Кључне речи: колонијализам, капитализам, империјализам, глобализам,
традицион ализам, секуларизам, реформизам и фундаментализам.

Данас у свету, на простору од планина Атлас на западу до Малајског
архипелага на истоку и од подсахарске Африке до степа централне Азије,
постоји више од педесет муслиманских држава. Неке међу њима су најмно
гољудније земље на свету, попут Индонезије, Нигерије, Бангледаша и Паки
стана са ефикасном државном управом док су неке мале и сиромашне попут
Малиа, Молдива и Коморских острва. Упркос разноврсности идеолошко по
литичког уређења, неке су етнички хомогене док у другим државама посто
је значајна и разнолика етнолошка, језичка и социолошка уверења која у се
би садрже широк спектар друштвено економских и политичко институци
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оналних опција.1 Међутим, с обзиром на разноликост друштвено-политич
ког и социолошког уређења унутар исламских држава вера је била и оста
ла основни извор религијског и културолошког идентитета муслиманског
етникума а самим тим и значајан чинилац у друштвено-политичким одно
сима. Управо је у формирању ислама као религиолошко-политичке идеоло
гије, током 18. и 19. века, једна од најважнијих верских идеја било учење о
исламу као „урођеном знању“ (илм).2 Тежња ка реформским обновама али и
опонашању првих Мухамедових следбеника (теџдид) имала је за циљ, с јед
не стране, враћање вери „побожних предака“, док је, с друге стране, тежила
 алном тумачењу
процесу „самосталног тражења“ (реј) заснованог на рацион
изворних начела ислама утемељених на Курану и суни.
Реформисти су покушали да на изазове савремености понуде нови
ју интерпретацију ислама у складу с потребама новог доба, желећи да „све
ти закон“ (шеријат) ускладе са лаичким и секуларним потребама доминант
1 Европска колонијалистичка моћ негативно је утицала на муслиманске државе по
средством англо-француске импријалне владавине која је започета доласком Француза у Ал
жир 1830. г., Британаца у Аден 1839. г., окупацијом Египта 1882. г., као и проширењем фран
цуске контроле и владавине над Тунисом 1881. г. и Мароком 1911. године. Исламски оријен
талиста А. Хоур ани је прокоментарисао британску окупацију Египта као „добродушни импе
ријализам“ а ислам као „племенити монотеизам“ који је као друштвени систем потпуно неу
спешан. По њему, ислам држи жене у инфериорном положају, кристалише религију и закон
у недељиву и непромењиву целину, тако да је друштвеном систему одуз ета еластичност, одо
брава ропство, његово опште стремљење је нетолеранција према другим верама и не охра
брује развој логичког мишљења. Отуда се муслимани не могу реформисати али могу ство
рити осећања која могу покидати било какве везе са онима који су покушавали да им помог
ну. Карта муслиманског света после Првог светског рата открила је велики степен спољашње
доминације: Французи на северу, на западу у Екваторијалној Африци и Леванту (Либан и
Сирија); Британци у Палестини, Трансјорданији, Ираку, Арабљанском заливу, на Индијском
потконтиненту, у југоисточној Азији, Малезији, Сингапуру и Брунеју; Холанђани у Индоне
зији. Једино су муслимани задржали своју власт у Турској и Ирану али у дефанзиви у одно
су на геополитичко-економске односе и интересе великих западних сила. На сличан начин
уочи Првог светског рата Османско царство је било подељено на две интересне зоне изме
ђу европских сила које су осим економске надмоћи битно утицале и на адекватну политичку
власт. Крај рата допринео је савезничкој окупацији Месопотамије и Леванта међу савезнич
ким силама а самим тим и доминацију Британаца у Багдаду и Дамаску. Последице Првог ра
та као и појава социјалистичке револуције у Русији довеле су 1920. г. до ишчезавања емирата
у Хиви и Бухари. Све ове историјске околности су битно допринеле да се муслимани осећају
несигурно и фрустирано. Више о томе види: B. Luis, Kriza islama, Beograd 2004, str. 71-72; E.
Kedourie, Islam do sredine 20. vijeka, u knj: Svijet islama, Beograd 1979, str. 345.
2 За разлику од искључиво стеченог знања (мариф), под урођеним знањем (илм)
исламска егзегеза се позива на куранску суру (2, 31) по којој је Бог Адама „поучио називима
свих ствари“. Ово знање Адаму је дато од Бога, и оно је као такво једно и непромењиво а са
мим тим и праисконско (вечно) које се у исламу ракапитулира кроз веру, друштво и владају
ћи поредак. Обнова у овом контексту јесте „откривено знање“ које се и разумом потврђује.
Зато је ислам према њиховом веровању у потпуности сагласан са људским умом, јер Куран
каже: „Ви сте народ најбољи од свих који се икада појавио...“ (сура 3, 110) Више о томе види:
Д. Танасковић, Ислам: догма и живот, Београд 2008, стр. 239; T. Nagel, Geschichte der isla
mischen Theologie. Von Muhammed bis zur Gegenwart, München 1994, str. 239.
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ног Запада. Међутим, за секуларне либералисте држава би требала само да
се брине о верским институцијама а вера да се сведе на лични и индивиду
ални чин појединца. Али, за исламске фундаменталисте муслиманско дру
штво нигде, па ни у самој Турској, није постало суштински секуларно, па ни
демократско, јер је ислам и политички и идеолошки истовремено настао и
као религија и као држава. Ислам се дакле као вера тешко може демократи
зовати и секуларизовати јер се све одлуке у исламу изводе из Курана и ха
диса али и из схаватња да је шеријат „исламски демократичан“ јер су њего
ве институције засновене на иџтихаду (самосталном закључивању), иџми
(консензусу) и шури (саветовању). Као одговор на европски колонијализам
и империјализам уобличила су се, углавном, четири различита муслиман
ска става: одбијање и одступање, секуларизација, модернизам и фундамен
тализам. За многе муслиманске вође алтренатива је једноставно била сле
довање Мухамедовој пракси и традицији: привремено исељење (хиџра) или
рат против неверника (џихад) тј. напуштање територије која више није би
ла под исламском влашћу.3 Ипак, муслиманске реакције су биле различите;
док су једни заговарали стратегију одбијања и одступања, други су се зала
гали за модернизацију следујући „секуларизацији“ исламског друштва усва
јајући војне, политичке и економске програме засноване на европској нау
ци и технологији. Исламски модернистички покрет тежио је да премости јаз
између традиционалиста и секуларизованих реформиста с наглашеном по
требом да се реагује на претњу растућег европског колонијализма и импери
јализма. Џемалудин ал Афгани (1838–1897) је као саветник иранског шаха
путовао по Европи позивајући муслимане да се уједине против империјали
зма, да теже реализацији идеја панисламизма и да уз модерни државотворни
устав ограниче власт владара. Критичан у односу на припаднике улеме и на
њихово конзервативно тумачење ислама, Афгани је веровао да је ислам ре
лигија прогреса, разума и наук е са наглашеном етичком тенденцијом. Твр
дио је да исламска цивилизација може да се бори против империјализма и
да је то предуслов за политичку и културну независност. Његов следбеник
Мухамед Абдух (1849–1905) развио је интелектуалне и друштвене рефор
3 Треба истаћи да се са лингвинистичког становишта под појмом џихад означава
концепт унутрашњег напора у тражењу истине. У тексту Курана корен džhd појављује се у 35
ајета; у 22 са значењем „општег напора“; у 10 са значењем ратног деловања а у 3 стиха са зна
чењем „духовног уздизања“. Преовладавају углавном два тумачења, прво је минималистичко
и односи се на унутрашње тражења духовног спокоја, док се са максималистичке позиције о
џихаду теор ијски говори као о праведном рату. Међутим, у савременом исламу појам џихад
се користи у зависности историјског контекста и идеологије унутар разних струја политич
ког ислама. О политичкој доктрини џихада као идеологији „светог рата“ са циљем јачања ве
ре, он се, по М. Јевтићу, може дефинисати као: „систем свих акција и поступака на индивиду
алном и колективном плану, које муслимани чине у циљу јачања исламске религије и ширења
заједнице верника“. Више о томе види: H. F. Alam, Globalni islam, Beograd 2012, str. 84-85; F.
Hiti, Istorija Arapa, Sarajevo 1988, str. 136-138; K. Armstrong, Muhammed: Poslanik za naše vri
jeme, Sarajevo 2008, str. 116-117; М. Јевтић. Савремени џихад као рат, Прњавор 1995, стр. 22.
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мистичке димензије исламског модернизма тврдећи да оне могу побољшати
не само инфериорни положај жене у исламу него и да се Куран може на са
времени начин тумачити. Значајан је због формирања покрета салафија ко
ји је тежио легитимитету исламског модерног реформизма који би био уте
мељен на изворној и древној пракси ране муслиманске заједнице која је сле
дила праксу Мухамедових првих следбеника. Био је члан улеме и професор
на Универзитетима Ал Азхар и Дар ал Улум који је припремао студенте за
рад у дипломатији и за високе положаје у државној администрацији. Његов
сарадник Касим Амин (1863–1908), адвокат и судија, развио је тзв. фемини
стичку димензију исламског модернизма тврдећи да је главни узрок ислам
ског назадовања потчињен положај жена и да је то разлог исламске нацио
налне, друштвене и породичне декаденције.
Међутим, исламске модернисте Џемалудин ал Афганија (1838–1897)
на Средњем истоку и његовог следбеника Сејид Ахмед Кана (1817–1898) на
Индијском потконтиненту су схватали исламски модернизам, секуларизам
и фундаментализам као три међусобно супротстављена политичка облика
владавине. Тврдили су да се модернизам може схватити као процес издваја
ња моралне од духовне суштине ислама, за коју је Ахмед Кан сматрао да је
аналогна хришћанству, док је Амир Али сматрао да је она вечита и свеоп
шта, залажући се за друштвене и политичке промене у границама које су од
ређене и прописане у шеријату. Тежили су да осавремене ислам у циљу пре
зентовања његове универзалне способности опстанка у складу са традици
јом а противно предрасудама запада, наглашавајући његов глобални карак
тер и потпуну усаглашеност с рационалним методама доказивања. По Абду
ху ислам позива на потпуно потчињавање свега Богу, одбацујући одвајање
духовног од световног, као што је то, с исламског становишта, био случај у
хришћанству, и те је стога ислам у потпуности одан рационализму одбацу
јући при том ванредна објашњења о „Божијем постојању“ попут веровања
у чуда или мистерије. Бранећи идеју „рационалног ислама“ тежио је и одба
цивању четири верско- правне школе, тврдећи да се на тај начин „затвара
ју врата иџтихада“ што је и довело до декаденције исламске цивилизације и
омогућило понижавање ислама посредством колонизације и његовог науч
но-интелектуалног ретроградирања.4 Мухамед Икбал (1875–1938) у Индији
и Таха Хусеин (1889–1973) у Египту су примери „секуларне оријентације“
која је водила уједињењу исламског модернизама и секуларног национали
4 Иако је салафијски покрет тежио лаичком материјализму тврдили су да се ислам
ски шеријат може ускладити са савременим законима, тврдећи чак и да је савремена наука
суперио рнија и од Курана. Има и мишљења да су на тај начин тежили да се философски, тех
нолошки и интелектуално изједаначе са Западом и да на тај начин постану нова светска ци
вилизација. Уп. А. D. Val, Islam i Sjedinjene Države: alijansa protiv Evrope, Beograd 1989, str.
51-52; Џ. Еспозито, Исламска претња: мит или стварност, Београд 1994, стр. 72; М. Фа
хри, Филозофија и теологија, у књ: Оксфордска историја ислама, приредио Џ. Еспозито, Бе
оград 2002, стр. 311.
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зма. Икбал је комбиновао традиционално васпитање са западним рациона
лизмом тежећи сопственој синтези и реинтерпретацији ислама.5
За разлику од њих, радикалнији и у неким случајевима насилнији
исламисти попут Сејид Кутба (1906–1966) у Египту и Мавлане Абул Ала
Мавдудиа (1903–1979) у Пакистану били су склони критици Запада опту
жујући га за моралног кривца секуларизације и безверја. По њима нацио
нализам се претвара у култ нације, демократија у тиранију већине а секу
ларизам негира апсолутну власт Божију и стога неминовно води у безвер
 алисти, попут Мухамеда ибн
је или атеизам.6 На сличан начин и традицион
Абдулвахаба (1703–1792) који је одрастао у породици ханбалитских струч
њака, следујући традицији Ахмеда Ибн Тејме (14. в.), стриктно су се залага
ли за повратак Курану и суни, одбијајући ауторитет верских стручњака (та
клид) борећи се против иновација, обичаја, поштовања култа мртвих и обо
жавања светаца.7
5 Мухамед Икбал је тврдио да исламско време „пророчанства“ никако није заврше
но јер је човек створен као „намесник“ (халифа) Божији на земљи да би могао да оствари све
што од њега налогодавац очекује јер „он има креативну улогу у животном процесу универзу
ма (космоса)“. Дакле, историја се може потврдити као заједничка еволуција Бога и човека ка
непознатим циљевима. Зато активност и боготражење може бити једна истоветна (идентич
на) ствар. Стога и Икбал захтева од муслимана да се дислоцирају од везаности за круте обре
де и да предузму одговорност у обликовању Божијег дела. Више о томе види: T. Nagel, The
ologie und Ideologie im modernen Islam, in: Der islam III, Die Religionen der Menschenheit Bd.
25, 3 Stuttgart 1990, str. 53.
6 Абул Ала Мавдуди у свом познатом делу Морална суштина исламског покрета
(1976) тврди да сви они који прихватају западну демократију, национализам или секулари
зам, одбацују Бога и буне се против свога Пророка. Формирани пакистански Исламски по
крет (1941) има за циљ враћање муслимана Богу и одрицање од корумпираног вођства с „ци
љем успостављења божанског поретка“. Ти циљеви не могу бити остварени без џихада јер
ислам од својих следбеника захтева потпуно потчињавање Богу и одбацивање политеизма и
материјализма. У Египту на сличан начин Сејид Кутб у свом делу Ислам и проблеми цивили
зације (1962) критикујући западну цивилизацију тврди да је човечанство кренуло путем про
пасти и да га једино ислам може вратити на прави пут, не прихватајући тезу да су разум и ве
ра, наука и религија међусобно супротстављени. Једино је ислам „глобална религија“ који је
утирао пут науци у савременом добу. Уп. М. Фахри, Филозофија и теологија, у књ. Оксфорд
ска историја ислама, стр. 312-313.
7 Мухамед ибн Абдулвахаб се заједно са Мухамедом ибн Али ал-Санусијем (+ 1859)
сматра обновитељем исламског правоверја „у новом окружењу“ који би у најопштијем сми
слу означавао покрет ка враћању темељним вредностима, фундаменту ислама, и то првен
ствено Курану. Мухамед ибн Али ал Сануси се сматра оснивачем либијског суфи реда сену
сија, чији је деда Ахмед ибн Идрис (+ 1749) као активан суфија припадао шизилијама зала
жући се против индивидуалне припадности било којој верско-правној школи настојећи да
створи јединство између вере и делања и као такав био је истакнути тумач хадиса. У Ниге
рији је никао фуланитски покрет (1754-1817), фараидски у Бенгалу за време Хаџи Шариа
талаха (1781-1840), падријски у југоисточној Азији (1803-1837), махдијевски у Сирији (18481885), милитантни покрет џихадизам у Индији од Сејид Ахмеда Баревлија (1786-1831). У
Ирану Сејид Али Мухамед Ширази (1819-1850) је творац бабизма који је касније преформу
лисан као модерна бехаијска вера. Током различитих фаза колонијализма исламски мислио
ци су знатно утицали и на креирање исламске политике која је водила ка реформској обнови
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Традиционалистички покрет је осуђујући идолатрију тежио обнови
верског права и његовом дословном тумачењу кроз апсолутно јединство и
врховну власт Богу (тевхид). Око 1745. године успостављен је ближи кон
такт са Мухамедом ибн Саудом, владаром Ад Дарије, и створен савез за „об
нову вере“ који је и довео до стварања милитантне вахабитско-саудијске др
жаве која се убрзо проширила дуж централне Арабије, освојивши Меку и
Медину. Ибн Абдулвахаб се заједно са ал Санусијем наводи као пример ка
ко се могу рационално решавати вишевековни нагомилани проблеми при
меном методе таклид. Они су тежили реформи кроз директан приступ Ку
рану и суни, са различитим образложењима; код Абдулвахаба Куран и суна
су темељи исламске заједнице, док је за ал Санусија темељ мистичка зајед
ница верника; и касније рођени муслимани морали су почети од извора њи
ховога духовнога стваралаштва. Према ал Санусију разлог политичког про
падања исламског света треба тражити у духовним мотивима и са јаком ве
ром се може наћи коначно и крајње решење за сва питања. За ханбалите ме
тод иџтихад је једини важећи а то су повартак Курану и суни. Мухамед Аб
дух (1849–1905) је слично Ибн Абдулвахабу и ал Санусију тежио верској
идеји ослобађања „слепог опонашања“ и повратку ка побожним прецима.
Истовремено је тврдио да је дужност учењака да масу народа подстакну на
европско образовање и да се суштинска питања о односу између разума и
објаве не тематизирају. Све научне новине које је Европа открила већ су би
ла дата у исламским наукама, јер исламско (урођено) знање (илм) уједно је
и знање западне цивилизације. Са таквим исламским предзнањем обухваће
на је и европска наука која је по његовом тумачењу већ била дата исламском
објавом. Зато је и било могуће тврдити да постоји хармонија између вере и
разума, јер за објаву не постоји непремостива граница.8
почевши од побуне у Индији 1826. г., под вођством Сејида Ахмада Шехида (+ 1831) до ан
тимперијалистичких ставова Мирзе Х. Ширазија (+ 1894) и шејха Фадлулаха Нурија (+ 1909)
у Ирану, или имама Шамила (+ 1871) у Централној Азији, или пак Амира Абдела Кадера (+
1883) у Алжиру. Више о томе види: Џ. Еспозито, Исламска претња: мит или стварност, Бе
оград 1994, стр. 62-63; Џ. О. Вол, Постављање темеља за обнову и реформу, у књ: Оксфорд
ска историја ислама, стр. 554-561.
8 Циљ Абдуховог реформистичког покрета је да се прихвате савремена досигнућа
западне Европе, али да се одбаци њихов дволичан карактер, јер реформа је усмерена против
верске равнодушности, што је по њему пропратна појава секуларизације, против које се тре
ба борити применом шеријата, и на тај начин ће се осигурати исламски идентитет. На сли
чан начин је и египатски реформатор Хасан ал Бана (1904-1949) формирао један полумили
таристички покрет који је обух ватао широку мрежу социјалних и економских реформи које
су по њему до тад биле неуспешне јер су последица европског изума, као што су на пример
социјализам, капитализам и национализам. Да би се све ове изме успешно отклониле нужно
је реактивирати шеријат у исламским државама, одбацивши при том колонијализам и модер
низам али не и европску науку. Исламски модернисти тврде да куранска објава није превас
ходно догма и правни прописи, него религиозни и социјални принципи, који могу на кон
кретне проблеме и историјске ситуације адекватно одговорити. По С. Вахидуну и М. М. Та
хиу из Судана може се о исламу бесконачно говорити зато што је он потврђен у историји, и
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За разлику од секуларистичких и реформистичких покрета постоји
и политички ислам, исламизам или (нео)фундаментализам, који се у првој
линији јавља као протесни покрет против владајућих прозападних режима
чија је политика настала као реакција на европски колонијализам, импери
јализам и глобализам. За исламске фундаменталисте шеријат је политичка
идеологија која је утемељена на Курану а која има за циљ васпостављање
Мухамедове првобитне заједнице верника (ума), као узорног обрасца му
слиманске државе. Радикалнији фундаменталисти из прве половине 20. ве
ка попут Сејида Кутба (1906–1966) у Египту и Мавалане Абул Ала Мавду
диа (1903–1979) у Пакистану, били су склони оптуживању Запада за морал
но проподање муслиманског друштва и за ширење секуларизма и безверја.
Као заступници доследног одбацивања демократије тврдили су да је он не
спољив с исламом који је као Божији поредак дат људима преко исламске
Свете књиге Курана, док је демократија производ људи и њихових жеља. У
исламу апсолутни законодавац је Алах док је у демократији највиша власт
парламент. Друштву које је уређено по шеријату није потребна демократи
ја, јер је она, по фундаменталистима, „штетна новотарија“ (бид`а) која је као
таква неприхватљива правоверном исламу и стога је треба одбацити. Абул
Ала Мавдуди се жестоко противио демократском начелу већинског одлучи
вању парламентарног државног уређења, тврдећи да је то „шејтанска рабо
та“ која се може адекватно заменити институцијом шуре, обавезног консул
товања и заједничког одлучивања муслимана о свим важним питањима ко
ји су предвиђени шеријатом. Институција шуре, по њему, утемељена је на
основна два начела: Алаховој апсолутној власти и човековом заступништву
(хилафет) на земљи. Исто тако тврдили су да је за исламски џихад крајњи
циљ владавина ислама у читавом свету и да прави ислам никад неће бити
побеђен. Општи мир у свету, по фундаменталистима, никад неће бити

ни постигнут, све док читав свет или земља не буде под апсолутном
и једнооб
 разном влашћу исламског света. Ратна дејства, силом оруж
ја, неће престати све док свет не постане „дом/кућа ислама“ (дар-улислам), и до тада сви простори или земље у којима су муслимани ма
њина или их нема биће „кућа/дом (светога) рата“ (дар-ул-харб). То те
оријски и значи да је за исламске неофундаменталисте трајни мир не

што је његов темељ тевхид, јединство Божије. Друштво у коме је настао ислам било је пре
тежно политеис тичко али је ислам увео религиозне и социјалне принципе који су поставље
ни као трајне историјске норме. Стога се ислам може разумети с његовим правим реформи
змом на савремени начин, правећи разлику између „прве исламске објаве“ у Медини и „дру
ге објаве“ у Меки. „Прва објава“ у Медини детаљно је садржавала законске одредбе, док је
у „другој објави“ у Меки, осим садржаја објаве, дат темељ исламске религије која је од веч
не вредности и она као таква за разлику од претходне још увек је и данас важећа. Више о то
ме види: S. Vahiduddin, Islamic Experience in contemporary thougt, Islam in India Vol. III, Delhi
1986; A. Oevermann, Die Rebublikanischer Brüder im Sudan. Eine islamische reformbewegung im
20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1993.
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могућ, док је примирје (худна) допуштено у ситуацијама правне не
сигурности за живот муслимана или пак за оне који би желели да
практикују или да исповеде ислам. Фундаменталистички опредељени
исламисти не праве разлику између појмова „џихад“ и „харбун“, упо
требљујући оба појма у смислу ратног дејства, особито против посто
јећих режима или у рату против неверника.
Међутим, јавно тумачење шејха/ректора универзитета Ал Азхар
Махмуда Шалтута као „сунитског исламског ауторитета“ о појму џи
хада да он није идентичан са појмом рата наишло је на жесток отпор.
Он тврди да је у раније време „мач“ био наопходан да би се осигурао
пут дове (молбеног обраћања Алаху). Ипак у наше време „мач“ је из
губио свој смисао, мада се њему прибегава за одбрану против оних
који желе исламу и његовим верницима да нанесу зло...Исламска до
ва је понуда и учешће (у молитви) али без присиле да се вера некоме
насилно наметне. М. Фостнер под термином џихад подразумева „став
неут ралности“ према онима који ни према једној страни не желе да
предузму ратна дејства, било да је реч о онима против којих се мусли
мане боре или о онима са којима су муслимани у савезу....или са они
ма који су с муслимани склопили споразум...Вођење једног „правед
ног рата“ за муслимане је дозвољен у дефанзивном рату, приликом
злоупотребе потписаног уговора, или спољашњег напада против му
слимана. Али такав „праведан рат“ је успешан само „на путу Божи
јем“ а не због освете или због ратног плена.9 Циљ џихада јесте светска
револуција кроз коју је могуће постићи само релативан мир али све док чо
вечанство не буде живело под заштитом исламских држава неће бити трај
ног ни потпуног мира.10 Радикални исламистички покрети су под појмом
„окциденталитис“, створили лексичку слику која Запад поис товећује са не
9 Више о томе види: B. Tibi: Krieg der Zivilisationen. Politik und Religion zwischen
Vernunft und Fundamentalismus, Hamburg, 1998, str. 222; M. Fostner, Die wohlgeordnete Weltdas Verältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen nach neoislamischer Rechtlehre, in WZKM
(1992), str. 129-147.
10 Иако се за зачетнике идеологизације радикалног ислама узимају Хасан ал Бана
основач удружења Муслиманска браћа (1929) и Мавалана Абул Ала Мавдуди утемељивач
Џемаат-и Ислами (1941), ова два покрета су снажно допринела појави савременог ислами
зма као политичке идеологије. Тврдили су да данашња муслиманска друштва немају ништа
исламско, јер владавина државе није заснована на исламским принципима из доба пророка
Мухамеда и правоверних халифа као и формирању друштва које је познато под називом и као
„мединска парадигма“. Главни идеолог радикалног исламистичког покрета био је Сејид Кутб
познат по ставу да није довољно у држави само примењивати муслимански закон шеријат
већ је неопходно створити и политички систем у коме би постојала снажна веза између вер
ског мистицизма и политике, а која би била инспирисана традиционалним моделом верских
братстава (турук), чији би сваки члан трагао за аутентичним исламом под надзором духов
ног вође (махдија) или поглавара (емира). У исто време то би био и политичко друштвени по
крет спреман и за политичку и војну акцију. Више о томе види: H. F. Alam, Globalni islam, str.
22-23; A. De Val, Islamizam i Sjedinjene Države: alijansa protiv Evrope, str. 109-110.
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пријатељем ислама, који је по њима рушилачки фактор исламског верског
идентитета, и то углавном из следећих разлога: а) злоупотреба власти у зе
мљама из постколонијалног периода, б) трауматично искуство у шестоднев
ном рату између Арапа и Израела и в) драстичне друштвено економске про
мене као што су убрзана урбанизација која је створила исламистичке елите
и владајућу класу ове модернизације.11
Разлози који су допринели појави фундаментализма јесу гео-страте
шке и политичко-историјске околности из шездесетих и седамдесетих годи
на 20. века када су идеологије новонасталих муслиманских држава у Егип
ту, Судану, Сирији и Ираку биле либерализам, национ
 ализам и социјали
зам. Ратови који су вођени у име арапског национ
 ализма и социјализма као
и пораз у шестодневном рату 1967. године против Израела значио је за Ара
пе губитак Синаја, Газе, Западне обале и Јерусалима. Слична дешавања из
међу Пакистана и Бангледаша 1971.г, грађански рат у Либији средином се
дамдесетих година као и малајско кинески нереди у Куала Лумпору 1969. г.,
наговестили су војни, политички, економски и цивилизацијски неуспех му
слиманског света.12
Иранска револуција 1978–1979. г., била је историјска прекретница у
развоју шиитског фундаментализма који је уздрмао Запад и подстакао раз
вој феномена радикалног политичког ислама оличеног у личностима ајато
лаха Рухолаха Хомеинија (1902–1989) и Али Шаријатија (1933–1977). Ши
итски ислам је прокламовао заједничке символе, историјски идентитет и до
маћу а не западну алтернативу која је Запад и Сједињене Америчке Државе
11 Има мишљења да је термин „окциденталис“ дело Џелал ал Ахмеда (1923-1969)
који о исламу говори као „болесном од Запада“. Оваква апокалиптичка концепција у себи но
си потенцијал новог хипертероризма (бинладеновског типа) који се јавља као страх од губит
ка сопства уз месијанско очекивања спасења света (неџат). У том смислу веома је изричит
пример Иранске револуције која је након постављене „дијагнозе болести“ прописала „кул
турну терапију“ ради супротстављања утицају Запада у свим културним сегментима. Ова по
јава се може посматрати и као антиокцидентализам који иде паралелено са реисламизаци
јом а која има за циљ брисања вредности и обичаја западне културе. Уп. H. F. Alam, Global
ni islam, str. 33-38.
12 Током 20. века већина муслиманских заједница стекла је независност: 1924. г.,
Мустафа Кемал успоставио је световну државу и укинуо халифат у Турској, Гамел Абдел На
сер је у Египту између 1954 и 1965. г. учестовао у војном пучу против краља Фарука опреде
ливши се за социлистичку оријентацију, Моамер Гадафи из Либије и Џафер Нимеир и из Су
дана дошли су на власт крајем шездесетих година залажући се за арапски социјализам; Зул
фикар Али Буто из Пакистана је такође секуларни социјалиста који је дошао на власт након
грађанског рата 1971. године. У Авганистану је владао комунистички режим Наџибулаха све
до 1992. г., када су га срушили муџахедини. Након тога појавили су се талибани чији је во
ђа Мула Омар био близак са вахабистичким покретом у Саудијској Арабији и покретом Џе
маат-и Ислами у Пакистану успоставиши шеријат и худуд (казне) прописане Курану и су
ни. Истакнути шиитски вођа Муса Садр основао је Покрет разбаштињених и АМАЛ, вој
ску либанског отпора, а под утицајем иранске револуције основан је Хизболах (Божија пар
тија). Уп. Џ. Еспозито, Ислам данас: реформација и револуција, у књ. Оксфордска истори
ја ислама, стр. 704-717.
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изједначила са сотоном оптужујући западни империјализам за главног крив
ца пропадања муслиманског друштва. Али Шаријати је развио популистич
ки ислам и исламску теологију „ослобођења“ трећег света од појаве тзв.
„беле револуције“ а ајатолах Хомеин
 и био је живи символ и неимар иран
ске револуције за кога су већине дотадашњих влада у муслиманском и тре
ћем свету биле лакеји запада и америчког империјализма.13 Са паролом „ни
Исток ни Запад само ислам“ шиитски ислам развио је учење које му је омо
гућило да опстане и коегзистира у сунитском свету позивајући се на пара
дигматичне догађаје из своје ране историје. Мученичка смрт праведног си
на халифе Алија, Ал Хусеина (Пророковог унука) 680. г. у Кербели кога су
убиле трупе сунитског омајадског владара Језида, сада је упоређиван са не
правдом коју оличава у свету ирански шах и он је нови Језид. Парола само
жртвовање па чак и смрт, за Бога и земљу, што значи постати мученик и сте
ћи онострану награду, јесте нова исламско иранска алтернатива, које су му
ле у џамијама јавно прокламовале.
На „црни петак“ 1979. г. током месеца Мухарема, када се обележа
ва Хусеиново мучеништво, исламски мартиролошки култ страдања спојио
се са политичком стварношћу тражећи обарање шаховог режима и успоста
вљање Иранске Исламске Републике. Улеме и њени следбеници успостави
ли су контролу над владом, скупштином, судством, образовањем и медији
ма институционализујући и клерикализујући „лаички слој иранске републи

13 Под појмом „бела револуција“ подразумева се иранска „импресион
 ираност За
падом“ која је видно доминирала шезедесетим година 20. века „пропахлавијском полити
ком“ и отвореном подршком на највишем нивоу америчког спољнополитичког естаблишмен
та. Исто тако, велики утицаји Британије и Француске од уносне продаје оружја па до про
даје нафте ојачале су војне, политичке и економске утицаје Запада чији се економски инте
рес увек подударао са политиком Сједињених Држава, и то од шаховог одбијања насеризма,
прагматичног односа са Израел ом па све до одбијања национализације нафтних тржишта.
Све већа неслагања са шаховом политиком према Западу обухватала је не само широко тра
диционалне средње класе људи, него и интелектуалце којима су се придружили трговци, сту
денти и утицајне улеме изражавајући своју забринутост за ирански национ
 ални идентитет и
независност. Али Шаријати је био идеолог иранске револуције а ајатолах Хомеини реформа
тор који је свој поглед према западном колонијализму и империјализму сажео на следећи на
чин: „Сурове канџе империјализма шчепале су за срце земље народ Курана, с њиховим наци
оналним богатством и ресурсима које је прогутао империјализам...Његова отровна култура
продире у дубине градова и села широм муслиманског света истискујући културу Курана“.
Екстремнији ставови ајатолаха Хомеинија сажети су у његовој књизи под насловом Ислам
ска влада у којој излаже доктрину да религиозна и световна власт морају да се, као у време
пророка Мухамеда, сједине у једну функцију и човек који најбоље уме да тумачи вољу Божи
ју, јесте свештено лице, овоземаљски заступник скривеног имама. На сличан начин, на дру
гом месту каже: „Држава у исламу значи да се закони; које је Бог пренео Пророку, спроведу и
да се поштују. Али Пророк је мртав. Он је стајао на челу државе. Ко је преузео његов задатак?
Познаваоц
 и al-fikha (божанског права)“. Уп. Џ. Еспозито, Исламска претња: мит или ствар
ност, стр. 130; G. Švajcer, Iran; razmeđa Istoka i Zapada, Beograd 2006, str. 250.
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ке“.14 У оваквој теократској држави формирана је партија истомишљеника
Хизболах (Алахову партију) у њој имам именује врховног судију и војног
команданта, па је чак могао и да смени председника државе уколико њиме
не би био задовољан. Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година
20. века долази до ширења иранске исламске револуције и јачања екстреми
стичких покрета попут револуционих влада у Ираку, Судану, Авганистану и
џихадијских покрета на Средњем истоку и Гама Исламија у Каиру.
Десет година након Хомеинијевог владања иранском „теок ратском
државом“ на Блиском истоку, Садам Хусеин је демагошки наступио као за
штитник обесправљених Палестинаца, проглашавајући рат против Сједи
њених Држава. Тежња Палестинаца за државом за све палестинске Арапе,
проуз роковала је формирање народноослободилачког покрета Најефа Ха
ватмеа чији се збор зове Демократски покрет за ослобођење Палестине
(ДФОП) и покрета Жоржа Хабаша под називом Народно фронт за осло
бођење Палестине (НФОП). Примарни циљ ових покрета и њихове најве
ће организације Ал Фатаха јесте тежња за ослобођењем домовине, без ика
кве идеолошке референце, јер је њихов захтев стварање државе за све Па
лестинце.15
Осамдесетим годинама 20. века био је својствен страх од радикалног
исламског фундаментализма, као што су биле ерупције незадовољства у Са
удијској Арабији, Кувајту, Бахреину, када су милитантне групације, попут
Исламског џихада и Хизболаха, служиле за обарања непослушних мусли
манских влада.16 Међутим, световно оријентисан Запад је ширење револу
ционарног ислама сматрао претњом Западу и њиховим економским интере
сима подржавајући популистичке и друштвене покрете који су настојали да
14 Првог априла 1979. године проглашена је Исламска Република Иран и у децембру
исте године донет је устав, чији параграф пет, гласи: „У Исламској Републици Иран за вре
ме одсуства скривеног дванаестог имама - дао Бог да се ускори врати - право и ауторитет во
ђе...припада праведном, богобојажљивом, упућеном у захтеве времена, храбром, за вођством
способном познаваоцу исламског права, који је као исламски вођа признат и потврђен од ве
ћине становника. У случају да ниједан познавалац исламског права не добије такву већину,
вођство преузима руководећи савет познаваоца исламског права...“ Уп. G. Švajcer, Iran; raz
međa Istoka i Zapada, str. 265.
15 Организација Ал Фатах је најбројнија и она у себи обједињује лаичке и религио
зне мотиве у складу с потребама дневне политике. Десна фракција, слој национ
 алне буржо
азије, је везан за Муслиманску браћу а покрет леве оријентације је прожет социјалистичким
идеологијама. У покрету леве оријентације налази се известан број хришћана и атеис та који
су пре за радикалнију лаичку организацију међу Палестинцима него за радикализацију исла
мистичког покрета. М. Јевтић сматра да када би само левичари инсистирали на радикализа
цији ислама, који не признаје постојање посебних исламских држава, отпала би теза о Па
лестинцима као народу без отаџбине/земље јер би свака исламска земља могла бити њихова
отаџбина. Такав покрет не би имао подршку међународне заједнице. Више о томе види: М.
Јевтић, Савремени џихад као рат, стр. 213-224.
16 Више о тероризму као глобалном проблему, видети: B. Luis, Kriza islama, str. 134154.
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изврше промене у самом друштву, као што су Муслиманска браћа у Египту
и Јордану, Џамиат ал Ислах у Кувајту, ПАС у Малезији и Џамат ал Насер у
Нигерији. Свакако да су распад СССР, либерализација Источне Европе и За
ливски рат допринели реформацији и демократизацији на ширем подручју
Средњег истока. Има и мишљења да је након успона радикалног ислама са
да на делу „постисламизам“, верски ревивализам, који иде у корак са „поли
тичком секуларизацијом“ али који није у вези с опадањем него са успоном
ислама.17 У прилог ове тезе иде тврдња да џихад и насиље нису дали жеље
не резултате а да су дали су мноштво људских жртава (Алжир и Судан), сем
онде где траје отворена, ратна или полуратна криза, као што је случај у Ли
бану, Израел у, Палестини и Авганистану.18 Демократија у муслиманским
земљама за муслимане не може, а да не буде муслиманска, јер у супротном
(било Јеврејска или хришћанска) није и не би могла бити демократија, јер
су њени субјекти муслимани а не други народи. Савремени исламизам уче
ствује у ономе што је С. Хантигтон назвао „судар/сукоб цивилизација“, пр
венствено између Запада и арапско-муслиманске цивилизације која је дина
мичнија у оном смислу у којем тежи да реформише друштво на културном
и политичком нивоу. Исламизам јесте, једним делом, револуционаран јер је
настао као реакција према западној секуларистичкој идеологији, док са дру
ге стране не осуђује капитализам и међународно економско устројство који
се „не супротстављају исламском прогресу“.19
17 Особито савремена Турска политичка дипломатија са доктрином „стратегијске
дубине“ тежи да на регионалном нивоу искористи свој геостратешки положај, економску и
војну моћ, како би у мултиполарном светском поретку себи обезбедила статус утицајне ма
крорегионалне силе и утицајног партнера одлучивања на глобалном нивоу. Приоритет та
кве спољне политике су Блиски исток, Кавказ и Балкан који су у прошлости били у саставу
Османског царства. Неосманисти Балкан (османску Румелију) доживљају као колевку тур
ског европства а не Азију или Анадолију и стога се велика пажња посвећује заштити Албана
ца и Бошњака у Србији и БиХ као алтернативном процесу који би у будућности као „балкан
ска унија“ куцао на врата ЕУ. Турска на тај начин настоји да задржи ниво контроле и утица
ја на токове балканског ислама и потисне упливе саудијско-арапског и иранског ислама. Ви
ше о томе види: Д. Танасковић, Неоосманизам: доктрина и спољнополитичка пракса, Бео
град 2011, стр. 128-153.
18 Изузев Ирана у коме је успешно изведена исламска револуција, у Индонезији,
Мароку и Пакистану сужен је простор за појаву милитантних организација. Исламски ради
кализам и тероризам остаће и даље глобално присутни, али ће његова манифестација бити
регионалног карактера везан за одређену територију или државу (нпр. Авганистан, Палести
на, Кашмир, Чеченија, Космет, Таџикистан и др.). На тим тачкама требало би водити међуна
родну борбу против тероризма, јер у супротном извесно је да ће тероризам „посттерористич
ки“ преживети. Уп. D. Tanasković, Islam i mi, Beograd 2006, str. 229-236.
19 Ово се посебно односи на технолошка и најновија научна достигнућа из обла
сти високог војно-техничког наоружања и авио-индустрије која по исламистима нису у кон
традикцији са њиховом антимодернистичком идеологијом. Тако се на пример у Авганиста
ну тврди да нема контрадикције између технолошки форсираног марша у 21. веку и истовре
меном враћању ка „вечном поретку“ државе која је настала у 7. веку; у Саудијској Арабији се
високо цене техничке професије западних индустријализованих земаља; у Турској се тежи
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Ислам у данашњем плуралистичком свету пролази кроз процес брзих
промена у областима религијског, политичког и социо-економских збива
ња. У исламском свету и даље преовладава став да секуларна култура Запа
да није могла а ни у скоријој будућности неће моћи деловати на свест ради
калних муслимана, јер је Запад погрешно наметнуо „универзалне појмове о
демократији и световности“, чију су ставови уперених против ислама, док
поборници реформиста и секулариста тврде, да адекватно схваћена модер
ност није уперена против ислама. Вероватно будућност, по Ф. Рахману, ле
жи у томе да су муслиманима потребни „изуз етни умови који су, кад је реч о
суштини, у стању да тумаче старо у светлу новога и да, кад је реч о идеали
ма, ново да ставе у службу старог“.
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ISLAM AS AN IDEOLOGY
Summary
End of the second and beginning of the third millennium presents the world in in
creasingly unsettled and accelerated political events. It is undeniable that complex rela
tions between the secularized West and Islam, which is manifested in different ways aro
und the world, opened a multitude of problems related to planetary triumphalism orien
ted towards the liberal concept of globalization on one side, and due to greater hegemony
of Europe and the United States of America to the Middle East with a projection of a uni
polar power relations on the other. Such logic of the new world order, as in the past, re
sists reducing to only one truth and only one force globally. Since the critical political,
economic, demographic and social protests humanity is gradually entering into the social
and religious identity crisis which makes the „clash of civilizations“ even more evident,
demonstrating various forms of confrontation of Islam with the non-Islamic. This makes
the old problems of multi-decade long Arab-Israeli conflict current, through the „Arab
Spring“ and the Iranian resistance towards international control of nuclear weapons and
programs, to the emergence of variou s socialist, secular-reformation, traditional and fun
damentalist movements within Islam itself. There is no doubt that excessive involvement
of the Western powers to the formation of the „great and the new Middle East“, not only alienates them from the Islamic world, but also leads to a new „Arab anger“ thus pro
moting the development of new and more militant Islamist groups across the Middle East.
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larism, reformism and fundamentalism.
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POLEMIKE ALEKSANDRA PRNJATA
Rezime
U uvodnom delu, kritički se razmatra polemika Aleksandra Prnjata i Mihaila
Markovića o paternalizmu. Utvrđuje se da je paternalizam M. Markovića zasnovan na
nekritičkom prihvatanju religijske svesti kao iluzorne, istorijski prevaziđene, pa čak i mo
ralno problematične. Drugi deo odnosi se na polemiku A. Prnjata i Zorana Kinđića. Na
glašava se da Kinđićev rad sadrži neke elemente koji su sastavni deo judeofobičnog dis
kursa. Ipak, on nema direktnu intenciju ka antisemitizmu. Treći deo predstavlja polemiku
A. Prnjata i Darka Tanaskovića, gde se opaža složena dinamika pojmova laicizam i seku
larizam. Oba pojma, na sebi svojstven način, povezuju crkvu i društvo.
Ključne reči: paternalizam, antisemitizam, judeofobija, laicizam, sekularizam, re
ligija, nauka.

Uvod
Osvrnućemo se na tri grupe polemika. To su polemike Aleksandra Prnja
ta sa Mihailom Markovićem, Zoranom Kinđićem i Darkom Tanaskovićem. Pi
tanja kojima se ove polemike bave relevantna su ne samo u naučno-teorijskom,
već i u socijalno-političkom značenju. Ta pitanja su paternalizam, antisemitizam
i sekularizam. U pozadini ove dve primarne teme, „lebde“ i pitanja gnoseologije,
naučnog i religijskog saznanja, „vere i nauke“. U ovom razmatranju, neki moti
vi ovih polemika se dodatno tematizuju i koriste kao polazište za iznošenje sop
stvenih refleksija i uvida.
Aleksandar Prnjat i Mihailo Marković: „Pseudo-naučni“ paternalizam
Rasprava o paternalizmu nikada nije samo teorijska ili apstraktna, već za
dire u najdublju, političku „intimu“ individue. U političkoj istoriji, uvećavanje
građanskih prava označava se kao „demokratizacija“, dok se paternalizam (u raz
ličitim oblicima) vezuje za suprotne – reverzivne procese. U određenom smislu,
širenje političkih sloboda je ideal, a paternalizam je „tužna stvarnost“. Kako to
objašnjava Isaija Berlin (Isaiah Berlin): „Periodi i društva u kojima su se pošto
vale građanske slobode, a raznolikost mišljenja i uverenja toleririsala, bili su ve
oma retki – oaze u pustninji ljudske jednoobraznosti, netolerantnosti i ugnjetava
nja“ (Berlin, 1992: 260). Milov Esej (John Stuart Mill) „O slobodi“ nezaobilazna
je referenca u raspravi o paternalizmu. Po njemu, čovekova individualna slobo
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da, podjednako je ugrožena kako od javne vlasti, tako i od tiranije javnog mnje
nja (Mil, 1998: 24). Mil je svoj društveni ideal bazirao na pojedincu koji je slobo
dan da upražnjava alternativne životne stilove, dok paternalizam (kako državni,
tako i društvni, običajni) stoji nasuprot tome. Paternalizam može biti i političkoreligijske prirode, što M. Marković i zapaža u svom razgovoru Filozofija kao na
čin života, objavljenom u časopisu „Teme“: „Jedna od teških iluzija je i moguć
nost reintegracije srpske zajednice putem vrednosti koje nudi pravoslavlje“ (Mi
lenković, 2002: 457). Ovaj paternalizam se najčešće izražava u dogmatskoj ekle
ziologiji, ili u verovanju u „jednu, jedinu, pravu i istinitu Crkvu“. Navedeni „sin
drom“ jednako je svojstven kako pravoslavnim i rimokatoličkim, tako i prote
stantskim crkvama. Kako ispravno zapaža Mil: „Oni koji su prvi svrgli jaram ta
kozvane ’katoličke crkve’, isto kao ni ta crkva, nisu bili ni malo voljni da dopu
ste raznolikost religioznog mišljenja“ (Mil, 1998: 25–26). Primer Tomasa Min
cera (Thomas Müntzer), nemačkog teologa je slikovit. Mincer je uhapšen, mu
čen i obezglavljen, zato što se suprostavio Luteru. A sličnu sudbinu Luter je izbe
gao kada je bio u opasnosti da bude osuđen i spaljen kao jeretik od strane Rimske
kurije. Religijski paternalizam ne stvara okvir za formiranje demokratskih politi
kih institucija, a još manje demokratske političke kulture, koja i te kako nedosta
je stanovnicima naših prostora.
„Epicentar“ polemike Aleksandra Prnjata sa poznatim srpskim filozofom
nalazi se u sledećim tvrdnjama Mihaila Markovića: „Celokupna moderna psiho
logija i društvena nauka počivaju na kritici lažne, iluzorne svesti koju čovek mo
že imati o sebi“ (Milenković, 2002: 455). On razlaže ovu tvrdnju pozivajući se,
uglavnom neselektivno, na autoritete popularne u naučnom svetu: učenje Sig
munda Frojda o nesvesnom kao izvorištu iluzornih motiva; Sartrovo učenje o tzv.
„rđavoj veri“ i slično, zaključujući izlaganje sa tvrdnjom: „Dakle, morali bismo
da se vratimo u 18. vek, u vreme Prosvećenosti, da bismo opet mogli da bude
mo sigurni da smo ono što mislimo da jeste i da neposredno možemo znati šta je
stvarno a šta iluzorno. Nije dakle reč o paternalizmu već o kritičnosti prema našoj
zdravorazumskoj svesti o sebi“ (Milenković, 2002: 455). M. Marković prebacuje
Prnjatu pros vetiteljsko uverenje da neposredno možemo znati da smo ono što mi
slimo da jesmo, uverenje koje je postojalo pre psihoan alitičkg otkrića nesvesnog,
dok se, međutim, sam oslanja na pros vetiteljsko uverenje u konačnu moć razuma
i nauke, za koje se očekivalo da će dati racionalne i nedvosmislene odgovore na
sva pitanja egzistencije. Na ovo Aleksandar Prnjat odgovara tako što usmerava
pažnju na glagol „moći“, jer čovek „može“, a i ne mora imati lažnu svest o sebi.
Isto tako čovek može, a i ne mora znati šta je iluzorno, a šta stvarno. Kada neko
tvrdi da su verovanja „drugih“ iluzorna, on se prema njima ponaša paternalistič
ki (Prnjat, 2008: 254). Jednom rečju, ovaj jezičko-ekspresivni paternalizam, kako
ga sam autor (A. Prnjat) naziva, zasnovan je na apriornom i nekritičkom prihva
tanju mišljenja o religiji kao obliku iluzorne svesti. Prvo, valja primetiti da posto

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

75

ji ozbiljan problem u određenju vere, jer Mihailo Marković pokušava da izjedna
či veru sa uobičajenim, socijalnim, formama poverenja, što dalje proizvodi zabu
nu u razlikovanju religijskog i naučnog metoda saznanja. Njegov diskurs se mo
že opisati u sledeća četiri koraka:
1. Nedostatak distinkcije između religijskog i racionalnog (uobičajenog)
poverenja: On kaže: „Volja da verujemo u nečiju ljubav, pamet, poštenje, upra
vljačke sposobnosti itd. – su svakodnevne pojave“ (Milenković, 2002: 455). Re
ligijsko „verovanje“ se tako izjednačava sa „poverenjem“ uopšteno, u nečije spo
sobnosti, pamet, ili poštenje. Ovu vrstu poverenja Entoni Gidens (Anthony Gid
dens) definiše na sledeći način: „Poverenje se može odrediti kao pouzdanje u reli
jabilnost neke osobe ili sistema, koje se odnosi na dati niz ishoda ili događaja…“
(Gidens, 1998: 41). Primera radi, građani Beograda, imaju poverenje u relativnu
trajnost i čvrstinu mosta na Savi, jer ih dosadašnja iskustva nisu uverila u suprot
no. Priroda ovog poverenja je zasnovana na iskustvu očekivanih ishoda, a samim
tim i na odlučnom „uskraćivanju“ poverenja u slučaju neželjenog ishoda. Ovo se
bitno razlikuje od religijskog „verovanja“ koje je po definiciji poziv da se istra
java uprkos neželjenim očekivanjima i koje se ne retko definiše kao čvrsta odlu
ka da se veruje u „apsurdno“. Primera radi, hrišćanin je pozvan da prihvata do
bro i zlo kao pravednu i mudru Božiju volju. Kako to objašnjava Avgustin u vezi
sa napadima varvara na Rimsko carstvo: „Šta su to, dakle, hrišćani u ovome pu
stošenju pretrpjeli što im, gledano u duhu vjere, ne bi moglo poslužiti u cilju na
predovanja u duhovnom životu“ (Avgustin, 2004: 43). Hrišćanin veruje u Boga i
služi mu ne očekujući nagradu. On Božju volju prihvata slepo. U Jevanđelju po
Luki ovo se objašnjava na sledeći način: „Tako i vi kad svršite sve što vam je za
povjeđeno, govorite: mi smo zaludne sluge, jer učinismo što smo bili dužni čini
ti“ (Lk.17:10)1 U epistemolškom smislu to znači da su nauka i religija dve razli
čite vrste znanja. Avgustin uviđa ovu distinkciju: „Mi, međutim, vidimo da svijet
postoji, dok isključivo verujemo da Bog postoji.“ (Avgustin, 2004: 442). Dakle,
za razliku od nauke koja je objektivna, religija počiva na veri, ili dogmi. Kako to
objašnjava Radomir Đorđević: „Ta znanja imaju svojevrsna imanentna ’oprav
danja i legitimnosti’ i ne podležu merilima koja su spoljašnja u odnosu na njih“
(Đorđević, 2007: 11–12).
2. Označavanje religije kao „starog“ i nauke kao „novog“ naprednijeg po
gleda na svet. Tvrdnja Mihaila Markovića da religijska uverenja predstavljaju
jednu vrstu iluzorne svesti, (Milenković, 2002: 455) spada u područje racionali
stičkog diskursa moderne epohe, koji se ne retko nekritički prihvata i ponavlja u
krugovima ateističke inteligencije. Ovaj diskurs je nekada bio zasnovan na naiv
nom očekivanju ukidanja religijske svesti na račun naučnog saznanja. Romantič
ni predstavnik ove škole u dvadesetom veku Zenon Kosidovski je značajan deo
1 Svi novozavetni navodi u ovom radu: Novi zavjet, Vuk Stefanović Karadžić, Britansko i
inostrano biblijsko društvo, Beog rad, 1989.
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svog istraživačkog rada posvetio osporavanju istoričnosti Hrista i hrišćanskog
pokreta (Kosidovski, 1982: 21). Jedan od metoda ovog „krstaškog pohoda“ na
Biblliju bila je i tzv. „demitologizacija“ po kojoj je u Svetom pismo trebalo raz
dvojiti mitsko od istorijskog; zatim, tendencioz no i uglavnom neuspešno nasto
janje da se utvrdi unutrašnja nekonzistentost biblijskog sadržaja; pokušaj da se
pojedine knjige Starog zaveta antidatiraju, ili pak, da se inspiracija novozavetnih
spisa pron ađe u judejskoj mitologiji i grčkom stoicizmu. Otuda ne čudi stav o re
ligiji kao kolektivnoj fiks ideji, ili opsesivnoj neur ozi (Grujić, 2007: 33). U ve
zi tvrdnje Mihaila Markovića da se ovde ne radi o paternalizmu, već o kritičnosti
prema našoj zdravorazumskoj svesti o sebi, A. Prnjat opaža: „Pa ipak, možemo
se pitati da li je tu reč o kritičnosti prema našoj zdravorazumskoj svesti o sebi, ili
o kritičnosti prema njihovoj zdravorazumskoj svesti o sebi“ (Prnjat, 2008: 256).
Dakle, M. Marković ne kritikuje „zdravorazumsku svest“ uopšteno (što bi bilo
dosledno), već isključivo, „zdravorazumsku svest vernika“ tj. svest onog, ili onih
koji drugačije misle od njega, što je nedosledno. Markovićeva „Iluzorna svest ko
ju čovek može imati o sebi“ ne predstavlja samo sofiz am, nalik na onaj kad Epi
menid Krićanin kaže da svi Krićani lažu, već i ozbiljan epistemološki problem.
Sud jednog čoveka o drugom, pretpostavlja moć onoga koji sudi da transcendi
ra predmet suđenja, tj. sebe samog. Tvrdnja da je nečija vera lažna, stavlja onoga
koji izražava tu tvrdnju u ulogu „Prometeja“ koji donosi svetlost istine čovečan
stvu, što je i sa stanovišta logičko-empirijskog mišljenja apsurdno. Kad jedan čo
vek (u ovom slučaju Mihailo Marković), kaže da je drugi čovek (u ovom slučaju
vernik sa svojom „iluzornom“ svešću), u ideološkoj zabludi, može li se ovom is
kazu verovati? Možda, ali samo u onim slučajevima kada bi se radilo o merljivim
kategorijama, npr. o iluzijama baziranim na kliničkim poremećajima, ali ne i ka
da govorimo o religijskim verovanjima.
3. Postavljanje religije i nauke u obrnuto prop orcionalni odnos. Religijska
uverenja nemaju samo prognani, odbačeni i očajni, koji su potisnuli stvarnost u
korist budućeg carstva Božijeg, već jednako i oni koji su socijalizovani, društve
no integrisani i „uspešni“. Prob lem se javlja jer M. Marković postavlja religij
ski i naučni pogled na svet u dijametralno suprotni odnos. U svom delu Sloboda i
praksa Mihajlo Marković navodi: „Uloga crkve opadaće u onoj meri u kojoj ljudi
budu uviđali da njihove duboke duhovne potrebe mogu biti bolje ostvarene bez
ikakve crkve“ (Marković, 1997: 227). Kao da racionalna znanja mogu biti neka
vrsta „zamene“ za duhovne aspiracije individue. Racionalna i religijska saznanja
nisu obavezno međuzavisna, ili isključiva. Brojne individue imaju svoja racional
na i religijska uverenja istovremeno. Ne retko, građanski obrazovani i demokrat
ski opredeljeni pojedinci odlaze u Crkvu i koriste svoje ustavom zagarantovano
pravo na religijsko uverenje. Brojne religiozne osobe ne provode dane dokono
čekajući Carstvo Božije, već naprotiv, vode veoma aktivan i ispunjen društveni
život; štaviše, njihova vera to od njih zahteva. Po rečima apostola Pavla u Drugoj
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poslanici Solunjanima: „Jer kad bijasmo u vas, ovo vam zapovijedismo da ako
ko neće da radi da i ne jede“ (2. Sol. 3:10). Život apostola i prvih hrišćana, bio
je sve samo ne život dokonih, društveno neostvarenih, bogomoljaca. Religijske,
duhovne potrebe nisu negacije društvene odgovornosti, ili podsvesno potiskiva
nje neostvarenosti. Učenici koji pohađaju Građansko vaspitanje u Srbiji, nisu „po
pravilu“ ateis ti. Naprotiv, oni su hrišćanski i najčešće pravoslavno orijentisani, u
(manje-više) sličnom procentu kao i svi ostali građani Srbije. Opaska A. Prnjata
da je označavanje svesti vernika kao „iluzorne“ u vezi sa paternalističkim odno
som prema vernicima je osnovana (Prnjat, 2008: 256), jer i nauka operiše sa broj
nim „dogmama“, ili askiomima koje se ne mogu prov eravati direktnom naučnom
ospervacijom; te kao takva ne može držati „lekcije“ religijskom pogledu na svet.
4. Predrasude o „moralu nauke“ i „nemoralu religije“. Vredi napomenuti
takođe da Mihailo Marković navodi da se smisao individualne egzistencje ne po
stiže u beskonačnom vremenu, već u sadržaju trenutka implicitno, želeći da reli
gijsko verovanje simplifikuje i svede na „egois tički“ motivisano iščekivanje bes
krajnih rajskih uživanja. Zato on kaže za egzistenciju: „Ona je bogata i stvaralač
ka u zavisnosti od sadržajnosti našeg života a ne od dužine njenog trajanja“ (Mi
lenković, 2002: 456). Možda i ovaj primer upečatljivo svedoči o brojnim predu
beđenjima i aprirornim stavovima koje su neki moderni naučnici, prvo, pogrešno
pripisali religiji (konkretno hrišćanstvu), a zatim pristupili i kritici istih. Hipote
za o bitnosti egzistencijalnog nasuprot kontinuiniranom vremenu u velikoj meri
je Hrišćanski „patent“. Navedimo samo neke primere iz Novog zaveta: „Carstvo
Božije neće doći da se vidi; Niti će se kazati: evo ga ovdije, niti ondje; jer gle, car
stvo je Božije unutra u vama (Lk. 17:20.21). Ili, u Jevanđelju po Jovanu: „Zais ta,
zaista vam kažem: ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji je mene poslao, ima
život vječni…“ (Jev. 5:24) Takođe, izvorno hrišćanstvo predstavlja kao osnovni
motiv ljubav i nesebičnost, a ne žudnju za večnim životom: „…ko hoće za mnom
da ide neka se odreče sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide. Jer ko hoće dušu svo
ju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi i jevanđelja onaj će je
sačuvati“. (Mk 8:34.35) Hrišćanina primarno ne motiviše večna egzistencija, već
ljubav prema bližnjima, a ta ljubav predstavlja Carstvo Božije „po sebi“, carstvo
koje ima egzistencijalnu a ne vremenski određenu karakteristiku. Motiv vernika
nije beskonačno trajanje, već ljubav Božija koja je po prirodi svojoj vanvremena.
Kako je to opisao jevrejski car David: „Gine duša moja želeći u dvore Gospod
nje; srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome.“ (Ps. 84:2) Neki hrišćanski
filozofi dali su značajan doprinos ideji egzistencijalnog vremena, kao na primer
Nikolaj Berđajev. On je carstvo Božije tumačio kao ono koje ne prebiva u istorij
skom, već u egzistencijalnom, metais torijskom vremenu (Koplston, 1992: 420).
Za pojedine naučnike, njihova mišljenja o religiji i nauci su tako neup itno posta
vljena, da su gotovo izdignuta na nivo dogme. Aleksandar Prnjat to naziva jezič
ko-ekspresivnim paternalizmom, koji po njegovom mišljenju „…ne ide dalje od
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komentara, opaske, saveta i sl“ tj. ne proizvodi ograničavanje bilo čije slobode
(Prnjat, 2008: 255–256). On se dakle više pokazuje kao naučno-gnoseolšoki pa
ternalizam i izražava se u ekskluzivnom pravu tzv. naučnog mišljenja na istinu.
Aleksandar Prnjat i Zoran Kinđić
U svom radu Kritički osvrt na razlikovanje znanja i vere, objavljenom u
časopisu Kultura, Zoran Kinđić se osvrnuo na polemiku između Mihaila Mar
kovića i Aleksandra Prnjata (Kinđić, 2012: 388). Navodni povod za ovaj kritič
ki osvrt je polemički tekst A. Prnjata O jezičko-ekspresivnom paternalizmu, gde
su iznesena zapažanja da je neprimereno izricati kategoričke tvrdnje tamo gde bi
umesnije bilo naglasiti da se radi samo o verovanju (Prnjat, 2009: 248). Naim
 e,
Prnjat navodi Kinđićev tekst Mesijanska ideja u novovekovnom judaiz mu, (Kin
đić, 2009) gde primećuje da je autor „svoje verovanje da je Isus Nazarećanin pra
vi Mesija izneo kao da je reč o znanju“, a ne o verovanju, dodajući pri tom da se
autor „nije libio ni izricanja stavova iz arsenala takozvanog hrišćanskog antisemi
tizma“ (Prnjat, 2009: 249). Dakle, dva pitanja su u fokusu ove polemike:
1. Da li je svoje verovanje da je Isus Mesija Kinđić izneo kao da je reč o
„znanju“? Evidentno je da Zoran Kinđić u navedenom tekstu izneo skup činje
nica koje se mogu označiti kao naučne, ne ulazeći pri tom u njihovu verodostoj
nost. Na prvom mestu misli se na navode i tvrdnje koje se odnose na Mesiju, tj.
na obrazlaganje kako se ova ideja formirala u tradiciji jevrejskog naroda. Izme
đu ostalog, autor predstavlja prirodu „mesijanskih očekivanja“ u vreme kada je
hebrejski narod bio u vavilonskom ropstvu; zatim objašnjava kako se ova ideja
razvijala do prvog veka p.n.e. i slično. Međutim, tekst istovremeno odlikuje ne
dosledna upotreba religijskih verovanja u funkciji naučne argumentacije. Na pri
mer, Kinđić kritikuje jevrejska mesijanska očekivanja primenjujući na njih hri
šćansko verovanje. On piše: „Mada je vreme dolaska Mesije predstavljalo čak i
za anđele nedostupnu tajnu, u narodu je, pod uticajem apokaliptičkih spisa, na
rastalo ubeđenje da se približio trenutak oslobođenja od rimske vlasti“ (Kinđić,
2009: 50). Kao argument za kritiku jednog socijalnog i političkog fenomena ka
kav je jevrejski „mesijanizam“ on koristi novozavetnu doktrinu o „tajnosti“ Hri
stovog dolaska. Dakle, jevrejsko očekivanje da će ih politički lider – mesija po
vesti u borbu protiv strane okupacione sile je pogrešno, jer hrišćansko učenje ka
že drugačije? Inače, tekst koji je naveden predstavlja parafrazu novozavetne dog
me: „A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do otac moj sâm“
(Mt:24:36). Tako, Kinđićeva polemika prerasta u tipični hrišćanski traktat o Je
vrejima. Hrišćanske dogme su praktično, od prvog do poslednjeg pasusa u fun
kcji pseudo-naučne argumentacije. Još jedan primer: „Ne samo što su razape
li Hrista, nego je i većina jevrejskog naroda, uprkos Duhom Svetim nadahnutom
delatnošću apostola, ostala u tvrdokornom odbijanju pokajanja i priznavanju Isu
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sa za Mesiju, tj. Hrista“ (Kinđić, 2009: 50–51). Ova tipično religijska apologe
tika, dalje se nastavlja obrazlaganjem istorijskih činjenica o propasti jevrejskog
carstva u prvom i drugom veku nove ere, a posebno 132. godine za vreme pobu
ne Bar Kohbe (hebrejski: שמעון בר כוכבא) . Iz konteksta se shvata da Kinđić sma
tra da je ova politička pobuna propala jer je Bar Kohba bio lažni Mesija. Kao da
se želi predstaviti da je socijalni usud Jevreja posledica neprihvatanja jednog ver
skog učenja. Jevrejski narod dakle, doživljava socijalni slom, zato što ne prihva
ta hrišćanske verske doktrine. Istorijski događaj objašnjava se transcendental
nim uzrokom, i to u naučnom radu. Ova neselektivna mešavina religijskog i na
učnog je konstantna u izlaganju Kinđića. Autor navodi brojne relevantne istorij
ske činjenice, kao recimo one o tzv Mesiji Šabataju Cviju (Sabbatai Zevi), ko
ji je objavio svoju mesijansku misiju 1665 u Gazi, (Kinđić, 2009: 52). ali ih ne
prekidno tumači kao one koji imaju religijske, moralne i transcendentalne, a ne
istorijske uzroke. Tekst neodoljivo podseća na učenje apostola Pavla o Jevrejima.
U Prvoj poslanici Solunjanima, apostol Pavle izlaže doktrinu o Jevrejima koja je
identična sa tvrdnjama Kinđića: „koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke njegove, i
koji nas isteraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svijem ljudima protive, i zabranju
ju nam kazivati neznabošcima da se spasu, da ispune grijehe svoje svagda, ali na
pošljetku dođe gnjev na njih.“ (I Sol. 2:14.16). Dakle, teška istorijska sudbina je
vrejskog naroda nije ništa drugo do posledica bogoub istva, ili odbacivanja pra
vog mesije. Pri tom se zaboravlja, da su mnogobrojni Jevreji, ne samo podržava
li hrišćane, ili sami postali hrišćani, kao i činjenica da je i sâm Hristos bio Jevre
jin. Na neki volšeban način se previđa da je i samo hrišćanstvo veoma dugo bilo
ništa drugo do buntovna jevrejska sekta. Bečki rabin s početka dvadesetog veka
Moric Gideman (Moritz Gudemann) se pomalo duhovito osvrće na ovu činjeni
cu: „Oni su pozvani da duboko poštuju Jevrejina kao Boga, a svete se ostalim Je
vrejima tako što se prema njima odnose kao prema đavolima“ (Vistrih, 2012: 36).
Ovaj diskurs nas postepeno uvodi u drugo pitanje koje se javlja u polemici Alek
sandra Prnjata i Zorana Kinđića.
2. Da li je Zoran Kinđić koristio stavove iz „arsenala antihrišćanskog se
mitizma“? U svom radu Između samooč iglednosti i argumentacije, objavljenom
u časopisu Kultura, br. 135. od 2012. Aleksandar Prnjat objašnjava da je antise
mitizam Kinđićevih stavova „samooč igledan“, navodeći pri tom Kinđićevu tvrd
nju da je većina jevrejskog naroda razapela Isusa (Prnjat, 2012: 333). Već je utvr
đeno da Kinđić svoj rad piše kao religijski traktat, u većoj meri nego kao nauč
ni rad. Kao vernik, on tvrdi da je većina Jevreja učestvovala u ubistvu Hrista. Za
svakog konzervativnog hrišćanskog vernika, to znači da je tom prilikom ubijen i
čovek, obzirom na Hristovu bogo-čovečansku prirodu. Odatle sledi da su Jevre
ji ubili ne samo Mesiju (božansku ličnost), već i konkretnog nevinog čoveka, sta
novnika tadašnjeg Izraela – zakonskog sina Marije i Josifa iz Galileje. Dakle, ve
ćina jevrejskog naroda je, po Kinđiću, izvršila zločin nad nevinim čovekom i sen
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ka tog zločina „lebdi“ nad njima do dana današnjeg. Pri tom se, kako je već utvr
đeno, previđa činjenica da su Jevreji bili prvi Hrišćani, te da su mnogi ugledni Je
vreji, čak i sveštenici aktivno podržavali Hristovo učenje. Tipični primeri su Josif
iz Arimateje koji je Isusu poklonio svoju grobnicu, kao i poštovani zakonik Ga
malailo koji je odbranio apostole na jevrejskom Saboru, pred prvosveštenikom
(Dela 5:34–40). Koliko je „jevrejski činilac“ integrativni deo hrišćanstva može
se videti i iz kontroverznog događaja u Antiohiji, kada su se apostoli Petar i Pavle
sukobili oko pitanja da li samo Jevreji, ili i neznabošci mogu biti kršteni kao hri
šćani (vidi Galatima 2. poglavlje). Štaviše, ova isprepletenost judaiz ma i hrišćan
stva, bila je značajan povod da prvi hrišćani, a kasnije i hrišćanski teolozi kre
nu ka emancipaciji od jevrejskih korena hrišćanstva. Zato i ne čudi oštra retorika.
Kao ni činjenica da ni jedna druga religija nije tako rigidna prema judaiz mu kao
hrišćanstvo. Optužbe na račun judaizma aktivno su se razvijale tokom srednjeg
veka, kada su Jevreji karakterisani kao oni koji kuju zavere protiv hrišćanstva,
skrnave svetotajinski hleb, ubijaju hrišćansku decu u svojim mističnim ritualima
i žele da vladaju svetom. Kako objašnjava Robert S. Vitrih „Nadmoćan negativ
ni stereotip o ’bogoubilačkom narodu’ prenosio se kroz teološke spise, prop ovedi
klera, prikaze Pasije i mistike, kroz folklor, balade…“ (Vistrih, 2012: 17). Istori
ja, pruža nebrojena svedočanstva o pogromima koji su bez izuz etka bili izvršava
ni pod parolom da su Jevreji „bogoubice“. Neke od najčešćih optužbi u dvanae
stom i trinaestom veku, bile su da su oni bogoubice, da vrše tzv obredna ubistva,
da uz pomoć gubavaca truju bunare. Kako izveštava Šarl Etinger u svojoj Istoriji
jevrejskog naroda: „…u godinama 1298–99, u vreme građanskog rata na jugoza
padu države, Jevreji su optuženi za oskrvrnuće nafore“ (Etinger, 1996: 223). Tom
prilikom je izvršen pogrom nad 140 jevrejskih opština. U procesu u Tisaeslaru,
u Mađarskoj, Jevreji su optuženi da su zaklali hrišćansku devojčicu radi pravlje
nja pashalnog hleba, itd (Vajs, 2013: 139). Ova, sada već vekovna diskvalifikaci
ja Jevreja logično je vodila i savremenoj ideji o hrišćanstvu kao o superio rnoj re
ligiji, koju su prihvatali i prosvećeni sekularni intelektualci poput Voltera (Volta
ire) i Riharda Vagnera (Richard Wagner). Iako je savremeni antisemitizam 19. i
20. veka, naglasak stavio više na tzv. nacionalne „osobine“ Jevreja nego na nji
hovo religijsko učenje, on ipak ima uporište u dugotrajnoj dogmatskoj mržnji. I
svako ko sledi ovaj diskurs mišljenja, svesno ili nesvesno učestvuje u jednoj vr
sti negativnog kvalifik ovanja jevrejskog naroda kao takvog. Teologija o nepoka
janim bogoubicama ne znači automatski antisemitizam, ali je u istoriji potvrđena
kao plodna podloga za antisemitizam.
Kinđić tvrdi da njegov tekst ne sadrži antisemitski diskurs budući da on,
jednostavno, izlaže Mesijansku ideju. Međutim, on ovu ideju izlaže ne samo u
njenom religijskom značenju, već i u realnom istorijsko-političkom kontekstu.
„Prop oved“ koju Kinđić iznosi kao zaključak svog teksta svedoči o religijskom
paternalizmu i netolerantnosti prema jevrejskom Mesijanizmu: „Spor oko mesi
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janske ideje u korenu je kako davnašnjih istorijskih dešavanja, tako i onih savre
menih, a po svemu sudeći, uprkos rastućem sekularizmu, biće izvor i budućih že
stokih sukobljavanja. Dilemu oko toga ko je u pravu razrešiće dolazak istinskog
Mesije. Problem za one koji pogreše u proceni je u tome što će tada biti prekasno
za prom
 enu mišljenja i pokajanje“ (Kinđić, 2009: 68). Ovaj skup tvrdnji u veli
koj meri podseća na stav koji je Martin Luter imao prema pripadnicima jevrej
ske vere. Naime, njegov prvobitni stav je bio da su Jevreji poseban narod koji je
odigrao važnu ulogu u istoriji, te da je i starojevrejski, kao jezik Biblije izuzetan.
Međutim, pošto se njegova ideja da će se i Jevreji pridružiti reformaciji izjalo
vila, Luter je podržao progone, koristeći i sâm gorenavedene, tada omiljene kle
vete o „bogoub icama“. Dakle, Jevreji su dobri, samo ako se preobrate u hrišćan
stvo. Ako ovo nije osnov za antisemitizam, šta onda jeste? Ova misao dominira
u učenju apostola Pavla, svetootačkoj tradiciji, srednjevekovnoj hrišćanskoj te
ologiji, pa sve do modernog antisemitizma. Sa jedinom razlikom što je u Hitle
rovom programu „konačnog rešenja“ ukinuto i ovo „ako“, jer on Jevrejima nije
ostavio mogućnost za pokajanje. Na ovom mestu je važno podvući da poštovani
kolega Kinđić, ni u jednom delu svog teksta ne poziva na mržnju, nacionalnu ne
trpeljivost, ili bilo šta slično; kao i da se u tekstu konkretno ograđuje da se njego
vi navodi odnose isključivo na pitanja vere. Ali, njegov diskurs je u velikoj meri
sličan sa elementima srednjevekovne judeofibične doktrine. Ovde treba naglasiti
još jedan element bitan za ovu polemiku, a to je da dualizam religijsko – svetov
no svojstven hrišćanstvu, nije u istoj meri svojstven i judaizmu (bar ne judaizmu
iz vremena ranog hrišćanstva). Zato, osuditi Jevreje da su kroz celu svoju istori
ju birali pogrešne mesije znači optužiti ih, ne samo da je njihovo verovanje bi
lo pogrešno, već i da su neprekidno u svojoj istoriji vodili pogrešnu, štetnu i ne
moralnu politiku. A Drugi dolazak Hristov u ovom kontekstu nije samo religij
ska doktrina, već je on takođe i „sudbina“, zla kob nepokajanih, konkretnih pri
padnika jevrejskog naroda.
Vredi napomenuti i određenu terminološku prob lematiku. Naime pojam
„antisemitizam“ je sporan, jer se termin „semitski“ izvorno ne odnosi na jevrej
ski narod. On potiče od imena Šema, jednog od Nojevih sinova i označava grupu
srodnih jezika, kao što su hebrejski, aramejski, arapski, etiopski… Zato, označiti
nečiji diskurs kao „antisemitski“ znači povezivati ga sa savremenim antisemitima
iz 19. i 20. veka koji su, svesno ili nesvesno, utrli put holokaustu. Da bi se izbe
gle ovako ozbiljne kvalifikacije, bilo bi adekvatnije da se stavovi koje je A. Prnjat
označio kao „antisemitske“, označe kao „judeof obični“. Jer antisemitizam je po
jam koji u većoj meri označava „mržnju“ baziranu na nacion alnoj, nego na reli
gijskoj osnovi. Kinđićev diskurs je u većoj meri „judeofobičan“, u klasičnom, no
vozavetnom smislu, jer naglašava tzv. neprolazne negativne osobine Jevreja kao
naroda, koje su i dovele do ubistva Mesije. Istorijsko iskustvo je pokazalo da je
tanka linija između teoloških premisa prema jevrejskoj mesijanskoj ideji i mržnje
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prema jevrejskom narodu kao takvom. Kako je već navedeno, u teologiji aposto
la Pavla Jevreji su označeni kao „bogoub ice“. Svakako, on nije mislio na Jevreje
kao takve, budući da je i sâm bio jevrejskog porekla, već na delove vodećeg klera
koji je bio neprijateljski raspoložen prema hrišćanstvu. Takođe, njegova primed
ba je i teološka, budući da je iskreno verovao da je Isus pravi Mesija. Međutim,
ova teološka premišljanja su vremenom generalizovana, tj. primenjena na sve Je
vreje. Takođe, ona je od teološke doktrine, prerasla i u socijalnu definiciju. Jevre
ji su ubili Hrista, jer u njima kao narodu postoji nešto suštinski negativno. Može
se reći da je Pavle uspeo da „odvoji Hrista“ od njegovog jevrejskog porekla, jer
on je tvorac doktrine po kojoj su oni koji veruju u Hrista pravi „duhovni“ Jevreji,
te da je njihov identitet vredniji od onih Jevreja koji su Jevreji u „telesnom“, na
cion alnom smislu. Na ovaj način bio je široko otvoren put za stigmatizovanje ne
samo jevrejskog mesijanizma, već i jevrejskog naroda. Zato su oni veoma brzo
postali omiljeni neprijatelji hrišćana. Kako je već utvrđeno, čak ni prosvetiteljski
pokret nije raskrstio sa judeofobijom, koja će veom
 a brzo prerasti i u antisemiti
zam. U delima Voltera Jevrejin je dostojan prezrenja, a Jevreji su „…najimbecil
niji narod na kugli zemaljskoj“, baštinici jedne odvratne i glupe istorije (Vistrih,
2012: 69). Izvesno je da je na ovom temelju sazidan rasni koncept „Semita“ na
suprot superiornih „Arijevaca“ tj. indoevropljana.
Polemika sa Darkom Tanaskovićem
U ovoj polemici, naglasak je na značenjima koja proizilaze iz tumačenja poj
mova sekularizam i laic izam. Po Aleksandru Prnjatu, pojam sekularizam se odnosi
u najznačajnijoj meri na odvojenost crkve i države. Kako sâm navodi: „Dakle, iz
raz sekularizam bi označavao indiferentnost ili opoziciju prema religiji, njeno ukla
njanje iz javnog domena, odnosno izmeštanje u puku privatnost. Ukazao sam da je
upravo razdvajanje države i religije često shvatano kao glavna karakteristika stan
dardnog razum
 evanja sekularizma i laicizma“ (Prnjat, 2013: 474). Gotovo je ne
sporno da je pojam sekularizam proizvod zapadnog hrišćanskog društva, tj. da ima
svoju pozadinu u nastojanju da se reše religijski sukobi koji su potresali period rane
moderne. Čarls Tejlor (Charles Taylor) je smatrao da ovaj „obrazac“ rešavanja re
ligijskih sukoba kroz sekularizam, može da se primeni ne samo u hrišćanskim, već
i u svim društvima koja imaju karakteristike modernosti (Talal, 2008: 10). Sekula
rizam je danas „doktrina“ liberalnog društva par excellence; pretpostavka, ne samo
održanja konsolidovanih, već i jedan od principa demokratizacije tzv. post-autori
tarnih društava. Ne retko, periodu demokratske tranzicije ovih društava prethodi
li su religioz ni, ili pak nacionalni sukobi „inspirisani“ verskim različitostima. Po
jam sekularizam nikako ne označava ateizam, ili bilo koju od sličnih koncepcija,
na protiv, to je politički koncept razdvojenosti državne i crkvene vlasti. „Sekulari
sta“ može biti ateista, ili pak ubeđeni vernik koji smatra da državne institucije tre
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ba da ostanu izvan domašaja i uticaja crkve. Sekularizam je politički koncept, kako
to objašnjava Talal Asad: „Sekularizam je politička doktrina koja je nastala u mo
dernoj Evro-Americi… Ono što je osobeno u sekularizmu jeste da on pretpostavlja
nove koncepte ’religije’, ’etike’ i ’politike’…“ (Talal, 2008: 10). Može se zaključiti
da je A. Prnjat „na čvrstom tlu“ unutar ovog diskursa koji se tiče sekularizma. Tek
uvođenjem pojma laic izam, tekst dobija polemički ton. Jer, dok se za sekularizam
može utvrditi da zauzima poziciju „izvan“ crkve, pojam „laicizam“ je nešto slože
niji. Izvorno, on pripada diskursu unutar samih denominacija, i karakteriše ga dina
mika odnosa laik-kler. Po rečima A. Prnjata: „Međutim, izraz laicizam bi se mogao
zahvaljujući jednom starijem semantičkom sloju, onom iz opozicije laik a i klira…“
Prnjat ovo dalje obrazlaže kroz liturgijsku ulogu laika u pravoslavlju i rimokatolici
zmu, kao i nemerljivi značaj koji je protestantski pokret dao laic ima (Prnjat, 2013:
474–475). Zais ta, poklič protestantskog pokreta „od sada je svako Papa“, dovoljno
rečito govori o značaju laik a u doktrini protestantizma. Na ovo je Darko Tanasković
primetio da su ovi laic i u novije vreme, u katolicizmu dobili veliki značaj. Te da je
razlog zа ovo sadržan u činjenici da se kroz delovanje klera samo krajnje ograniče
no može biti prisutan u društvu (Prnjat, 2013: 476). Ova tvrdnja Darka Tanaskovi
ća je u značajnoj meri potvrđena u delovanju rimokatoličke crkve od vremena kon
trareformacije do danas. Delovanju, koje je bilo obeleženo strategijom „izlaska“ iz
srednjevekovnog hermetizma. Uzmimo samo poslanice socijalnog karaktera, npr.
Rerum novarum od 1891. (O novim stvarima) pape Lava XIII u kojoj se raspravlja
o državi, kapitalu, sindikatima, poboljšanju položaja radnika i sl. Rimokatolička cr
kva, naviknuta i zainteresovana za učešće u socijalnim zbivanjima, svakako pozi
tivno gleda na ulogu laik a, intelektualaca i drugih društvenih činilaca koji mogu po
spešiti njenu „misiju“ u svetu. U ovom smislu Aleksandar Prnjat je ispravno zapa
zio da Tanaskovićeva pretpostavka da je laic izam dobio na značaju radi povećanja
uticaja crkve u društvu, „upravo ide u prilog razlikovanju sekularizma, koji se od
likuje povlačenjem religije iz javnog domena, i laicizma, koji se odlikuje ne samo
većim učešćem laika u crkvenim poslovima, već i njihovim pojačanim prisustvom
i uticajem u javnoj sferi“ (Prnjat, 2013: 476). Ovo praktično znači da A. Prnjat us
postavlja koristan „model“ odnosa crkve i države koji sledi obrazac: sekularizam,
tendencija ka povlačenju religije iz javnog domena; laicizam, nastojanje da se reli
gija vrati u javni domen, ali na mala vrata, bočno – kroz socijalne mreže. Ovo nije
samo nastojanje Rimokatoličke crkve, već i drugih hrišćanskih (i ne samo hrišćan
skih) denominacija. U pravoslavnom hrišćanstvu laicizam je bitno svojstvo bogo
služenja. Episkop zahumsko-hercegovački Grigorije opaža da je „laic izam“ sušti
na liturgije: „U našoj Crkvi ne postoji tzv. klerikalizam i nije moguće – što mnogi
od vas veruju, znaju – da se služi Liturgija bez laik a…“ (Grigorije, 2006: 43). Tre
ba, ipak dodati da je pitanje „laicizma“ onako kako ga A. Prnjat shvata, kao nasto
janje da se religija vrati u javni domen u neku ruku „prirodan“ budući da crkvu či
ne vernici, koji su istovremeno građani, članovi društva. Ljudska bića, koja dolaze
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na Liturgiju su ne samo vernici, već i građani. Ovde je vredna konotacija koju na
vodi Đuro Šušnjić „…pojam Crkve mora da sadrži dva značenja, dvostruko zna
čenje, teološko i sociološko, jer Crkva nije od ovoga sveta, a deluje u ovom svetu“
(Šušnjić, 2006: 29).
Druga primedba D. Tanaskovića odnosi se na konotacije sufiksa „izam“, ka
ko sam navodi, zbog “suspektnog idologizirajućeg morfema – izam.“ Na šta je A.
Prnjat, između ostalog naveo: „Naravno, ovim sufiksom često naglašavamo upra
vo izvestan ideološki višak, pa tako ’Frojdizam’ ima jednu ideološku konotaciju ko
ju ’Frojdovo učenje’ nema“, te da mu se zato čini opravdan predlog kolege Tana
skovića da se u diskurs uvede izraz „laičnost“ (Prnjat, 2013: 476–477). Postoje i su
protni primeri. Npr. razmatranje o anarhiji i anarhizmu Nikolaja Berđajeva (Нико
лай Александрович Бердяев) Po njemu „anarhizam“ predstavlja vrednosno pozi
tivan pojam, koji označava sklad i harmoniju koji nisu zasnovani na vlasti i nasilju,
dok anarhija predstavlja haos i disharmoniju (Berđajev, 1987: 148). Ovaj pojam je
frankofonog porekla i imao je svoj istorijski razvoj. Prvo se javlja kao „opozicija“
pojmu klerikalan i crkven. Nakon 1798. uglavnom označava sledbenika neke reli
gije koji nije klerik, a kasnije dobija i druga značenja. Kako objašnjava Hrvoje Špe
har: „Rječnik Francuske akademije iz 1935. godine pojmu laïque daje novo znače
nje, prema kojem on označava ’onoga tko je stran svakoj konfesiji ili religijskoj dok
trini’, pri čemu navodi nove primjere: laičko obrazovanje, laička škola, laička drža
va, laički zakoni, laičke ceremonije…“ (Spehar, 2011: 109). Ovde se može opaziti
kako se pojam laički „sinonimno“ približava pojmu sekularan. Svakako, izraz „laič
nost“ koji predlaže Darko Tanasković, sâm po sebi sadrži konotaciju „ličnog“ stava
pojedinca, dok je pojam laicizam više usmeren na „ideologiju“, ili čak na nekakav
široko shvaćen „trend“ moderne epohe. Pored toga što je A. Prnjat postulirao kori
snu tipologiju eventualne „obrnuto prop orcionalne relacije pojmova sekularan-laič
ki“, polemika uvaženih kolega Prnjata i Tanaskovića je iznova otvorila važnu temu
odnosa crkve i države u sekularnom društvu, dajući joj pri tom novi „terminološki
zaplet“. Ovde treba dodati da je značajno o pojmu „laicizam“ raspravljati u dinamici
sa pojmom „sekularizam“, jer sâm po sebi, izdvojen iz konteksta religijsko-politič
ke diskusije, pojam „laik“ može jednostavno označavati neznalicu ili neuku osobu.
Zaključak
Tri navedene grupe polemika tiču se važnih aspekata religijsko-političkih
diskursa, koji se kao jedna, snažna i neprekinuta „nit“ prov lače kroz istorijsko isku
stvo. Paternalizam, kao oblik ograničavanja slobode mišljenja, političkog izražava
nja i delovanja značajan je, kako za političku filozofiju, tako i za religijsku misao i
slobodu. U istoriji, političko i religijsko oslobađanje, često su se odvijali simultano
i međuzavisno. Danas, kada je „racionalnost“ stvorila uslove za oslobađanje od ne
gativnih aspekata „dogmatizma“, postoji opasnost nametanja tzv „naučnog dogma

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

85

tizma“ i ukidanja religijske slobode putem paternalizma, koji je označava kao retro
gradnu, prevaziđenu i nemoralnu. Zato je polemički stav A. Prnjata o naučnom pa
ternalizmu značajan. Bojana Romić opaža da je A. Prnjat ovaj paternalizam ozna
čio kao „meki“ (Romić, 2012: 363) ili jezički paternalizam, jer u njemu ne postoji
„snaga zakona“, ali suštinski on religijsku svest, makar i nesvesno, prog lašava dru
gorazrednom. Rasprava o antisemitizmu je ulazak u „crnu rupu“ dualizma između
dobrih namera i (ne retko) zastrašujućih posledica. Opažanja A. Prnjata da ovde po
stoji sklonost ka „antisemitskoj“ retorici, mogu se ipak delimično ublažiti drugom
definicijom, tzv. „judeof obijom“. Ovaj pojam nije prvenstveno nacionalno-rasni,
ali predstavlja spoj religijske i nacionalne mržnje. Jer, kroz njega se Jevreji osuđu
ju ne samo kao oni koji imaju „pogrešno verovanje“ već i pogrešno ponašanje (kao
narod) na istorijskoj pozornici. Treća polemika, o laicizmu i sekularizmu, značajno
je unutar-crkveno pitanje, međutim A. Prnjat i D. Tanasković, ovom diskursu doda
ju značajnu notu. Naime, postoji dinamika unutar crkve, koja kroz sekularizam na
lazi svoje misionarsko oruđe. Kroz sekularizam crkvena učenja se iznose iz crkve i
prenose u društveni korpus. Laicizam označava crkvenu demokratiju i uvođenje la
ika u poslove klera, dalje on predstavlja suštinu protestantske revolucije; dok pojam
sekularizam označava političko oslobođenje države od crkvenih vlasti, ali i (sve vi
še) nastojanje crkve da se poveže za društvom.
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ALEKSANDAR PRNJAT'S POLEMICS
Abstract
In the introduction, the controversy between Aleksandar Prnjat and Mihailo Mar
kovic of paternalism is critically discussed. It is established that M. Markovic paterna
lism based on an uncritical acceptance of religiou s consciousness as the illusory, histo
rically obsolete, and even morally problematic. The second part refers to the controversy
A. Prnjat and Zoran Kindjic. It is emphasized that Kinđic paper contains some elements
that are an integral part of judeophobic discourse. However, he has no direct intention to
anti-Semitism. The third part is a polemic between A. Prnjat and Darko Tanaskovic, whe
re the dynamics of complex concepts relativism and secularism is observed. Both terms,
in their own way, connecting the church and society.
Keywords: paternalism, anti-Semitism, Judeophobia, atheism, secularism, reli
gion, science.
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ЗНАЧАЈ ТЕОЛОШКИХ АСПЕКАТА
КУЛТУРЕ ТЕЛА СПОРТИСТЕ
Резиме
Данас постоји потреба да се духовне вредности шире и у простору спорта.
Спорт као друштвена појава је вишедимензионалан и сложен феномен. Предмет ра
да представља покушај да се из теологије размотре основне истине учења о телу чо
века и да се користе у спортској пракси. У раду се дају краћи осврт и тумачења кул
туре тела спортисте, бића спортисте и теолошки аспекти културе тела спорти
сте. Такође се говори о повезаности духа и тела од античких до данашњих теолога и
философа. Равнотежа спортског живота се постиже хармонијом тела и духа што
води ка циљу постизања могућих остварења на тренинзима и такмичењима. На овај
начин се утиче на развој културе спорта, а са тим и културе друштва у целини.
Кључне речи: теологија, спорт, философија, тело спортисте

Увод
Као што спортска култура, а у оквиру ње спортска активност, уздиже
и поспешује општу културу и чистоту тела, тако религије укључујући и пра
вославно хришћанство уздижу културу и чистоту духа. Приликом извођења
кретне активности спортиста не треба да се упоређује са другима као ме
ром за властити успех. Ако то чини, предаје се погрешној идеји да Бог има
фаворите, те да је на неки начин бољи од других, ако је успешнији у ономе
што чини. Не постоје фаворити, нема бољих! Требало би да су сви једнаки
у очима Божијим. У сагласју са тим телеоз ис (прогресивни развој у правцу
једног савршенијег стања) може да представља кључни чинилац у остваре
њу успеха у спорту. Бављење спортском културом, а самим тим и културом
тела, важно је исто колико и овладавање духовном културом. Може се поћи
од претпоставке да је веза између спорта и религије увек постојала (Стефа
новић, 2011, стр. 195, Шиљак и Фрагкиадакис, 2012, стр. 117),
Култура тела спортисте
Култура је појам са којим се сви сусрећу у свакодневном животу и ко
ји у језичком смислу има више значења. Она представља комплексан начин
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понашања и акумулацију знања која се измењују и преносе кроз генераци
је између различитих друштава. Oбухвата наша веровања, понашање, начин
на који обликујемо околину и гледамо на свет. Свака култура се заснива на
три елемента: схватањима, обичајима и предметима.
Илић наводи да су до данас регистроване 257 различитих дефиниција
појма култура и нуди једну интегралну дефиницију: „Под културом се подра
зумева скуп свих оних процеса, промена и творевина, које су настале као по
следица материјалне и духовне интервенције људског друштва (у природи,
друштву и мишљењу). А основни смисао културе састоји се у томе да олак
ша одржање, продужење и напредак људског друштва“ (Илић, 1980, стр. 12).
За данашњег човека култура је изузетно значајна – она је веза са ње
говим коренима, помаже му да схвати и прилагоди се свету који га окружу
је, представља наслеђе за будуће генерације. Једном речју, култура је есен
ција друштвеног живота.
Постоји становиште да је „спорт значајан сегмент у свакодневном
животу и представља део укупне културе једног народа. Спорт спаја свет
и високо је интегрисан у све референтне друштвене токове, вршећи сна
жан утицај на остале елементе друштвеног система. Његова имплементаци
ја огледа се, пре свега, у дубокој повезаности са свим сферама људских де
латности, чинећи животе људи племенитијим, богатијим, и надасве – хума
нијим. Као вишедимензион
 алан и сложен феномен, поред такмичења, спорт
обух вата: социјалне, психолошке, економске, политичке, педагошке, науч
не, медицинске, философске, религиоз не, културне, правне и друге вредно
сти. Спорт је друштвена појава, са специфичним социјалним функцијама и
израз је одређених друштвених потреба“ (Стефановић, 2011, стр. 17). Тре
ба имати у виду да су:
 илазни за социологију спорта. Ка
„Културни аспекти спорта незаоб
же да је спорт феномен културе, начин живота данашњег друштва, део сва
кодневног живота људи. Уколико једна појава додирује и осмишљава култу
ру и начин живота ширег круга људи, она мора да привуче пажњу не само
социологије спорта, већ и других наука (социологија културе, социологија
слободног времена итд.). Социологија спорта проучава зависност спорта од
друштва, али и његов повратни утицај на друштвене токове.
Морални и хумани аспекти утолико значајнији, уколико се све више
угрожавају моралне вредности. Морал у спорту и, уопште, питање хумани
зма биће веома важан за даљи развој спорта. Све то треба да се посматра
кроз призму хуманистичког морала. Али, при томе треба имати у виду да је
„највиши облик моралне мотивације више независтан од личног интереса
него у случају секуларне етике“ (Prnjat, 2012, стр. 346).
Педагошки аспекти спорта утемељени у традицији филолошко-педа
гошких списа 19. века. Спорт се посматра као темељ образовања и васпита
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ња. Педагогија спорта разматра спорт као васпитни чинилац, тежњу младих
људи да се самоусавршавају кроз спорт, али и као стварање колективног ду
ха путем спорта и такмичења. Данас је утемељеност спорта у све виталне
сегменте друштвене структуре више него очигледна, јер као неотуђиви део
свих етничких заједница, добија значајну национ
 алну и међународну вред
ност“ (Стефановић, 2011, стр. 17-18).
Сагласно претходно реченом појавила се и спортска култура (Cas
hmore, 2003, pp. VII-XII). Интересантно је објашњење становишта које за
ступа Радовановић: „Постоји још један разлог да се појам физичка култу
ра замени појмом спортска култура. Јер, као што се нико не бави културом
као облашћу друштвене делатности, већ сликарством, књижевношћу, музи
ком, глумом и другим делатностима у области културе, тако се нико не мо
же бавити физичком културом, већ одређеним делатностима у овој области,
као што су: кошарка, рукомет, гимнастика, планинарство, пливање и друге
делатности у овој области. Дакле, мора се прихватити чињеница да се де
ца, омладина и грађани баве одређеним спортом, а не физичком културом“
(Радовановић, 2002, стр. 31). Може се рећи да је „спортска култура општија
од спорта и да све врсте телесног вежбања (покрета) нису спорт, јер не са
држе елементе такмичења (који је један од кључних карактеристика спор
та). Пример су таи-чи, јога, пилатес и сл. Међутим, ако се узме да су ови об
лици вежбања (али и остали ненаведени), у ствари, такмичење са самим со
бом (превазилажење себе, тренутног стања и жеља за постизањем неког но
вог стања, исхода – телеолошки принцип), онда се у њима појављује и један
део спорта“ (Стефановић, 2011, стр. 24).
А какво значење за спорт има култура тела спортисте? Као што по
стоји култура понашања спортисте, култура дијалога и сл, тако постоји и
култура тела спортисте. Суштина овог феномена се огледа у томе да је нео
пходно да постоји хармонија духа и тела спортисте. О феномену духа и тела
човека доступна је богата литература, али у сфери спорта, она је релативно
оскудна. За нас је значајно то што данашњи међудисциплинарни научни ди
јалог може релативно доста да нам помогне у расветљавању појединих пи
тања, или приступа, овом феномену, а све у функцији напретка културе тела
спортисте која се огледа у уздизању духа и тела на један виши ниво, а самим
тим се очекује и развој спорта, као дела укупне културе друштва.
Биће спортисте
Како се у спорту често користи синтагма физички развој, то је пожељ
но да се размотри порекло грчког термина φύσις (фисис) и његов семантич
ки развој од најранијих помена до црквених отаца, којим се бавила у свом
научном истраживању Фемић-Касапис. Она је спровела „филолошко истра
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живање са културно-историјском димензијом, где један од три важна грчка
философска и теолошка термина из онтолошке сфере представља и реч φύσ
ις“ (Фемић-Касапис, 2010, стр. 9), која је од научног и стручног интереса, ка
ко за теологе, философе, тако и за спортологе (научнике из области спорта).
Каже: „Реч φύσις може се посматрати, између осталог, и са аспекта
физичког раста. Тада се говори о узрасту (животном добу), затим о ста
су и изгледу, измени физичке појаве, тј. телесне конституције“ (Фемић-Ка
сапис, 2010, стр. 22), што се у спортској терминологији врло често користи,
као битан фактор за сагледавање процеса развоја спортисте.
Интересантно је њено тумачење када говори о телесним и душевним
особинама. Тако наводи пример Есхила који у својој трагедији „Прибегли
це“ описује долазак Данаја и његових педесет кћери у Арг, у бегу од брата
Египта... Каже да се њихове појаве и египћанска ношња разликују од аргив
ске и могао би им неко као незнанцима нанети зло. „Ево како се Данај (ар
гивски краљ) тим поводом обраћа Пелазгу:
‘μορφής δ’ ουχ όμοστόλος, φύσις. Νείλος γάρ ουχ όμοιον Ινάχψ γένος τρέφει. Обличје [нам] није исто. Нил не гаји род једнак Инаху’ - Инах, грч. Ινα ене реке у Арголиди и први краљ Арга
χός, у грчкој митологији бог истоим
(Цермановић-Кузмановић, и Срејовић, 1992, стр. 256).
У овом одељку φύσις може да има два значења. На овакво размишља
ње наводи двојако тумачење сложеног ουχ όμοστόλος φύσις μορφής. У оба
случаја φύσις, да би указивала на спољашњост, док се друга именица из обр
та – μορφή, схвата као genitivus respectus. У једном случају, ако се реч φύσ
ις у погледу спољашњости схвати као „телесна грађа“, о чему је било речи
управо у претходној пример-потврди, или се у најстрожем случају заус та
ви на значењу телесних прирођених особина, и са друге стране придев ομό
στολος узме у свом уопштенијем значењу ‘исти, једнак’, док би μορφή има
ла значење ‘обрис контура’, обрт се може схватити као различита физичка
појава у односу на контуре телесне грађе и тако, реч би била о различитим
телесним појавама Данајаца и Аргиваца“ (Фемић-Касапис, 2010, стр. 22).
У различитим спортским областима и дисциплинама постоје спортисти ко
ји се разликују у погледу контура телесних грађа. У суштини сваки спорт на
одређени начин различито обликује тело спортисте.
Даље, исти аутор наводи интересантан пример φύσις са душевног и те
лесног аспекта, када „Ксенофонт у ‘Кирупидији’ описујући Киров лик ре
чима хвале у сваком погледу – његово племенито порекло, љубав ка знању,
частољубивост, истрајност – каже и:
‘Φύσιν μέν δή τής μορφής καί τής ψυχής τοιαύτην έχων διαμνημονεύεται
(Такав је по причању био од природе тијелом и душом)’.
У овом пасусу обрт φύσις τής μορφής (фисис тис морфис) сведочи о
Кировој телесној појави идентично првом тумачењу претходног примера,
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док обрт φύσις τής ψυχής (фисис тис психис), који израженије истиче племе
нито устројство Кирове душе, обух вата карактерне особине његове лично
сти: частољубивост, човекољубивост, трпељивост и смелост. Тако у овом
примеру φύσις показује заједничког семантичког садржаоц
 а збира индиви
дуалних особина појединачног човека, груписаних у два аспекта: душевни и
телесни“ (Фемић-Касапис, 2010, стр. 25).
Фемић-Касапис наводи још један пример повезаности душевних и те
лесних особина: „Горгијин ученик, плодни писац беседа Исократ, у својој
паренетичкој беседи Isoc. II 37, састављеној за пријатеља Никокла, тек усто
личеног кипарског владара, напомиње му и саветује га како треба да влада.
Беседу изговара сâм Исократ. Између осталог, овако га саветује:
‘Μή περιύδης τήν σαυτού φύσιν άπασαν άμα διαλυθείσαν (άλλ έπειδή θνητού σώματος έτυχες, πειρώ τής ψυχής άθάνατον τήν μνμήν καταλιπείν).
Не обазири се нимало на своје биће кад крене да пропада (већ буду
ћи да те је запало тело смртника, труди се да [за собом] оставиш бесмртни
спомен на душу)’.
У саветовању пријатеља, Исократ користи реч φύσις која, слично ње
ној употреби у претходном примеру, означава душевно-телесни спој поје
динца. У овом примеру, φύσις фигурира без допуна у респективном генити
ву τής μορφής и της ψυχής. Τо би могло указивати на њену семантичку спо
собност да означава, како груписане, тако и без груписања, наведене аспек
те појединачне индивидуе, и то тако да у последњем случају нема мешања
на осипање било душевних било телесних особина. Τако φύσις образује је
дан веома компактан иако, опет веома, сложен појам. Οзначава човека као
психосоматску јединку – онако како се она стандардно манифестује у реал
ности. Ако би овакво гледање на значење наше речи, добијено упоредним
посматрањем њене употребе у два наведена примера, могло бити прихва
тљиво, тада бисмо закључили да φύσις на ова два места, означавајући душу
и тело, у самој ствари саопштава биће, евентуално личност“ (Фемић-Каса
пис, 2010, стр. 25-26).
Данас многи користе фразу коју је изрекао латински песник сатири
чар, Јувенал (I-II век): „У здравом телу здрав дух“. Међутим, немало њих не
знају да потпуна изрека латинског песника гласи: „Orandum est um sit mens
sana in corpore sano“, што значи: „Пожељно је да имамо здрав ум у здраво
ме телу“. Грчки митрополит Јеротеј Влахос каже: „Како се овај одломак да
нас приказује исечен, то се закључује да се здрав дух налази у здравом те
лу, а то иде и до тога, да здраво тело има и здрав дух, што искључује могућ
ност да се здрав дух налази у једном телу које није здраво. Тако овај одло
мак, одсечен од свог смисла, одводи нашу мисао у једно обожавање тела.
Међутим, као што смо видели, значење одломка јесте: ‘кад би здрав дух био
у здравом телу’, а да се при томе не искључује могућност да у болесном те
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лу буде здрав дух, нити да у здравом телу буде болестан дух“ (Влахос, 2006,
стр. 101).
И Демокрит пише: „Савршеност душе исправља мањкавост тела, а
телесна снага без мисли души не доноси ништа узвишеније, дакле саврше
ност душе надопуњује недостатак тела, док телесна сила без правилног раз
мишљања ништа од бољег не придодаје души.“ (Ιατρού, 1972, σελ. 488-499).
Сагласно томе, добро је да се здрава душа повезује са здравим телом,
али то није непорецива истина, пошто постоји могућност да се здрава душа
налази у болесном телу, што показују нпр. Параолимпијске игре, као што је
такође могуће да у здравом телу буде болесна душа, што опет показују мно
ги примери са Олимпијских игара.
Вежбање и увежбавање тела имају за циљ добробит тела, зато што
оно, кад је здраво, потпомаже душевно стање човеково, као што и душевно
благостање и на телу оставља трага. Јасно је учење Отаца Цркве да је по
требна равнотежа између вежбања душе и тела. Они који увежбавају тело
имају потребу и за умним тренингом, као и за бављењем духовним вежбама,
тј. изучавањем, слушањем, баш као што је и оном ко се бави духовним ве
жбама потребно и вежбање тела како би постигао равнотежу. Из те перспек
тиве се посматрају телесне вежбе и спортска достигнућа.
Теолошки аспекти културе тела спортисте
Јанарас каже: „Сасвим другачије се човек схвата у Светом Писму. Чак
и у Старом Завету тумачење човека је коренито другачије него у јелинској
мисли“. Јанарас каже да човек, у суштини, није одређен природом по себи
– својом психосоматском грађом и материјалним светом који га окружује.
Одређује се у границама односа, свеопште упућености на другога. Човек је
оно што јесте (είναι), односно што постоји (ύπάρχει), само у односу, само
у упућености на другога. Овај однос и упућеност су личносни – претпоста
вљају Личност Творца Бога, на коју је човек упућен као на егзистенцијалну
претпоставку. Човек је резултат личносног стваралачког чина Божијег, при
зива Божијег у личносно заједничарење. Он постоји само према Богу, само у
потврдном или одричном односу са Богом. У овим основним оквирима сме
штен је и проблем људског тела у Старом Завету. Овде ‘плот’ (тј. тело, σάρζ).
нпр. није само један део човековог бића, земљани или материјални, насу
прот неком другом делу који је духован и божански. ‘Плот’ (тј. тело) пред
ставља стање раздвојености од Бога, самосталност и апсолутизацију чове
ка, односно представља стање смрти, јер означава порицање егзистенцијал
не претпоставке човека, прекидање заједнице са Богом, а самим тим и пре
кидање живота. Бити без Бога, значи бити без живота, са друге стране, дах
Божији јесте могућност живота – јесте ‘душа’ човекова. ‘И дуну му у нос дух
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животни; и поста човек душа жива’ (Пост. 2,7)... Према томе ‘плот’ озна
чава човеков став и избор, а не природну датост материјалне ипостаси“ (Ја
нарас, 2005, стр. 19-20).
Ларше у делу „Теологија тела“ објашњава из свог угла тело у Светим
Тајнама: „Кроз Свете Тајне човек постаје члан Цркве, богочовечанског Те
ла Христовог, и прима благодат коју је Христос стекао за човечанство. Дру
гим речима, у Светим Тајнама ми смо доведени у онтолошки однос са са
мим Христом, конкретно смо сједињени са Њиме, и то енергијом Светог Ду
ха, Који је ту призван од стране Цркве и стварно присутан. Та благодат се
целој личности преноси посредством видљивих и материјалних знакова ко
ји сачињавају обреде, видљиву страну Св. Тајни, и који се прво примењују
на Његово Тело=Цркву и на тела верних као чланова Христовог Тела. Тело
тако има нарочито значајно место у примању Светих Тајни. Ту опет види
мо да оно представља и изражава целу личност, и то је нарочито упадљиво
у старим хришћанским чиновима-обредима (=тајнама), које је Православна
Црква верно очувала, где је свеприсутан символизам, и где се сви различи
ти органи и разнолике функције тела налазе доведене у однос са органима
и функцијама душе, и са активностима и стањима духовног живота“ (Лар
ше, 2005, стр. 64).
За спортисту је врло битан аспект тела у практиковању врлина. Прак
тиковање божанских заповести треба да доведе човека-спортисту до тога да
упражњава врлине, чији је савршени остварени образац показао Христос у
Својој Личности: речима, понашањем, делима... Те врлине укључују све чо
векове способности у један смер, подобан њиховој природи и здравом, нор
малном циљу, и у том смислу се човек-спортиста развија и узраста у њима.
Упражњавање врлина претпоставља истовремено подвиг, напор или
рад – аскеза да би се борили против страсти, које су заузеле своје место на
кон греха. „Аскетска пракса, која се састоји у посту, бдењима, напорном ра
ду, молитви има за циљ да се постигне боље господарење телом“ (Ларше,
2005, стр. 69). Код данашњег спортисте то је скуп тренажно-такмичарских
активности које користи да би остварио циљ у виду успеха/спортског резул
тата.
Поставља се питање: како се спортиста остварује на духовном пољу?
Како се духовни подвиг никада не постиже до краја, то значи да спортиста
као верник не треба, нити може, да остане на малим духовним резултатима
и да се задовољава најнижим стадијумима свог духовног живота. Суштина
вежбања/тренирања тела се огледа у остваривању успеха/резултата, који је
између осталог, повезан и са различитим нивоом предиспозиција (способ
ностима) онога који вежба/тренира. Али, у духовном вежбању сви могу да
стигну до циља за који је човек створен, будући да за то нису потребне по
себне способности и таленат, него је довољно да то човек жели.
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Митрополит Јеротеј Влахос каже: „Познато је да је вежбање тела ве
ома тесно повезано са душевним и психолошким стањем спортисте. Када
спортиста није у добром психолошком стању, то утиче и на крајњи резултат
на такмичењу. Из тог разлога је неопходно да користи и тзв. ‘умно тренира
ње’. Опуштање тела је нераскидиво повезано са душевним опуштањем. Цр
ква са својим тиховатељним предањем умне молитве успешно може да до
принесе том тзв. ‘умном тренингу’. Између осталог, познато је да је тихова
ње једна целокупна наука уз помоћ које човек може да контролише свет по
мисли. Тиховање је ‘наука помисли’ – метод душевног мира и психотерапе
утског третмана који је спортисти неопходан“ (Влахос, 2006, стр. 94-95). Он
даје шире тумачење о овој теми у књизи „Православна психотерапија – На
ука Светих Отаца“. У уводном делу књиге каже: „Упоредо са свешћу о тој
темељној потреби, сваког дана запажам да хришћанство, а посебно Право
славље које чува суштину хришћанства у великој мери користи психотера
пију, или да је, другачије речено, Православље углавном терапијска, исце
литељска наук а. Свако средство које оно користи, као и његов суштински
циљ, подразумева човеково исцељење и његово привођење Богу. Да бисмо
ступили у заједницу са Богом и достигли блажено стање обожења, ми најпре
морамо бити исцељени. Зато је, поред свих других тумачења, Православље
превасходно ‘терапијска’, исцелитељска наука и поступак. Оно се јасно раз
ликује од других исцелитељских метода, јер је теантропоцентрично (бого
човекоцентрично), а не антропоцентрично. Осим тога, оно своје дело не из
вршава уз помоћ људских метода, него уз помоћ и дејство (ένέργεια) божан
ске благодети или, у суштини, кроз сарадњу (συνέργεια) људске и божанске
воље“ (Влахос, 2010, стр. 13).
У поглављу „Против идола“, када говори о души, Свети Атанасије Ве
лики каже: „Тако и душа, кад скрене са пута који води ка Богу и кад удове
свог тела подстакне на срамотна дела, или, боље рећи, кад заједно са њима
и сâму себе подстакне на оно што је срамотно, тада пада у грех и у њој се за
чиње зло, па није у стању да види да је залутала са правог пута и да се нала
зи изван свога истинскога циља. Тај циљ је имао блажени Павле, онај хри
стоносни човек, кад је говорио: ‘Трчим према циљу ради награде небескога
призвања Божијега у Христу Исусу.’ Према томе, хришћанин коме је циљ
добро, никада неће починити зло“ (Атанасије Велики, свети, 2003, стр. 3132). Поука би била – данашњи спортиста који „трчи“ ка успеху не би требао
да скрене са пута врлина које проповеда Православно хришћанство.
Када говори о познању Бога кроз познање душе, исти аутор каже: „Да
је душа створена бесмртна, то треба да увидимо из црквеног учења како би
смо тиме поткрепили оповргавање поштовање идола. Јер, познавању душе
приближићемо се кроз познање тела и кроз сагледавање разлике између те
ла и душе. Наим
 е, пошто је наша беседа показала да је душа другачија од те

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

95

ла, а да је тело по својој природи смртно, сходно томе душа мора бити бе
смртна, јер није налик на тело. И опет, ако душа, као што смо показали, по
креће тело, а њу сâму не покреће неко други, може се закључити да душа
сâму себе покреће; па и након полагања тела у земљу, она и даље покреће
сâму себе. Јер, није душа та која умире, него умире тело зато што се она од
њега одваја.
А кад би душу покретало тело, тада би било сасвим природно да и она
умире кад се њен покретач од ње одвоји; но, пошто душа покреће тело, при
родно је да она сâму себе покреће. А пошто сâму себе покреће, природно је
да живи и после смрти тела. Јер, кретање душе није ништа друго до њен жи
вот; онако без сумње, као што и за тело велимо да живи све док је у покрету,
а велимо да умире онда када престане да се креће. То се јасно може видети
и по њеном деловању док је унутар тела. Јер, и кад пребива у телу и кад је
повезана са њим, она није потиснута, нити је у сразмери са маленкошћу те
ла, него често бива да тако лежи на постељи и не креће се, него спава као да
је умрло, а душа је по својој сили ипак будна и превазилази природу тела; па
иако у телу пребива, она, као да га је напустила, замишља и созерцава оно
што је надземаљско, па често бива да сусреће светитеље и анђеле који су из
ван овоземаљских тела, те им приступа због чистоте свога ума. А кад се раз
двоји од тела, онда када то зажели Бог, који ју је са телом и сјединио, зар не
ће тада имати јасније познање бесмртности? Јер, ако је живела животом из
ван тела и док је била сједињена са њим, тим пре ће живети и после смрти
тела и њен живот неће престати, јер таквом ју је саздао Бог кроз Свога Лого
са, господа нашега Исуса Христа. Због тога се, дакле, она сматра бесмртном
и вечном, јер и јесте бесмртна.“ (Атанасије Велики, свети, 2003, стр. 95-96).
У погледу онтолошких аспеката у спорту Стефановић наглашава став
да душа обликује тело, а не вежба што представља резултат духовног про
цеса сазнања (Стефановић, 2011, стр. 100).
Философски аспекти бића спортисте
У оквирима философске антропологије најпре се јавља питање душе
и тела. Прва схатања о односу душе и тела заступали су најстарији вер
ски покрети у Кини и Индији, а касније у античкој Грчкој (Талес, Хера
клит, Анаксимандер, Анаксимен, Ксенофан, Парменид, Зенон, Леукип, Де
мокрит, Епикур и др. Са појавом Аристотелогог учења, по први пут се по
ставља питање „метафизике тела“.
Антички Грци су телесно образовање сматрали делом васпитања, не
зато што су себи говорили: не смемо да заборавимо тело, већ зато што им
никада није могло пасти на ум да образују било шта друго, осим целови
тог човека. Све појаве хеленског живота су се развијале у сфери агонисти
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ке (αγόν, агон – особина хеленске природе, нагон за надметањем, огледањем
ради победе, и то не за материјални добитак, него само за углед и част, за пр
венство и одлику, за похвалу и славу; суштина агонског испољавања састо
ји се у томе што је оно фер-плеј, тј. признаје квалитет и противнику), а она
у јединству тела и духа.
„Агонистика и гимнастика (реч гимнастика је у античкој Грчкој озна
чавала целокупни процес телесног вежбања, односно вештину вежбања) су
створиле идеал калокагатије, (καλοκάγαθία), тј. хармонију лепо изграђеног
тела и духовног богатства, па је остваривањем тог идеала био створен теле
сно јак и крепак народ здравог духа“ (Илић, 1994, стр. 68). У нашем лекси
кону страних речи и израза пише: „Калокагатија, удруженост оног што је ле
по са оним што је добро – етички идеал старих Грка“ (Вујаклија, 1992, стр.
378), док у грчком лексикону: „Калокагатија, менталитет особе која има хар
монију лепог и доброг, као резултат јединства телесног и духовног у чове
ковом савршенству“ (Γιαννάκης, 2000, σελ. 79). Може се сагледати и следеће
становиште у вези тумачења појма калокагатија: „Како је реч калокагатија
изведена из речи: калос (καλόσ), што значи, леп, ке (καί) и агатхос (αγαθός)
добар, добро се владати, доброта, племенитост, то се калокагатија може од
носити на лепо грађену и духовно снажну особу, која представља узор теле
сне лепоте, моралног и духовног васпитања“ (Стефановић, 2011, стр. 103).
Јанарас сматра да повезаност душе са телом представља однос који се
тиче човекове суштине. Он каже: „Основна карактеристика јелинске мисли о
телу, души и њиховом узајамном односу јесте покушај да се човек схвати као
самостална целина и као део, или честица, космичке свеукупности. Полази
ште за тумачење човека може бити природни или натприродни карактер ње
говог бића, антитеза између душе и тела или, опет, њихова синтеза и једин
ство. Увек се, међутим, ради о стварности по себи, о неком затвореном про
стору који сам себе истражује помоћу мисли – не постоје елементи односа,
свеколике упућености човековог бића (према нечему другом, неком другом),
која расветљавају сâму стварност бића, тј. постојања“ (Јанарас, 2005, стр. 19).
Тело спортисте може да се разматра и са философског аспекта. У делу
„Философија, наука, теор ија и пракса спорта“ Стефановић каже: „У видо
кругу философије спорта – у чијем су центру вежба, лепота покрета, снага...
тело спортисте, тј. људско тело, не само да постаје позитивно прихватање
једне фазе његовог развоја, већ то постаје и начин (пре)оптерећивања. Фи
лософија спорта показује да људско тело није само објекат, ствар искусног
естетског посматрања, већ темељ људског постојања. Човек постоји као те
лесно биће. Зато телеологија спорта (грч. τέλος, телос – сврха, циљ, λόγος
логос – наука, учење; фил. учење о целисходности или сврсисходности) не
негира начин отелотворења човека, нити представља просту борбу у разво
ју/трошењу људског тела. У овој артикулацији век људског тела/спортисте,
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његов (спортски) живот, уједињен у облику духа и тела налази се у центру
разматрања теологије и философије људског тела. Из тог разлога не може
се заобићи чињеница да оно што желимо да знамо о души, треба, са време
на на време, да упитамо и тело – да бисмо били у хармонији која води наш
развој... Људско тело у акцији спортског догађаја манифестује се кроз апо
теоз у снаге духа и тела и Роденов ‘Мислилац’ представља еклатантан при
мер метафоре идеалног спортисте – снажни мислилац. То се може исказати
кроз тезу: идеал спорта је спортиста – Роденов снажни ‘Мислилац’ на стар
ту и циљу“ (Стефановић, 2011, стр. 88).
А шта представља људско тело у простору у коме се креће максимал
но брзо? Одговор би се могао наћи у књизи „Умовања о атлетици“, где аутор
каже: „Људско тело у мкасималној брзини кретања је савршенство приро
де у природи“ (Стефановић, 1992, стр. 31).
Да би се боље разумео философски приступ значења тела спортисте,
могу да се поставе следећа питања: „Шта значе изрази у облику синтагме:
‘моје тело’, ‘имам тело’, ‘снажно тело’, ‘атлетско тело’, ‘лепо грађено тело’
и слично? Многобројни изрази у вези са телом значе да постоји више аспе
ката са којих се може посматрати феномен људског тела. Да ли смо ми ‘го
сподари’, или ‘робови’ тела? ‘Имам тело’ не значи да поседујем, трошим,
користим једно тело, као остале ствари које поседујем, да ме оно карактери
ше, или да удовољим једном телу које наравно нисам бирао, или да сам уну
тар једног датог тела као постојећа ствар. ‘Имам тело’ значи да схватам мо
је тело ‘изнутра’ и ‘споља’, као нешто што постоји са мном у времену, услов
мог постојања у свету, да схватам себе, своје могућности, потребе, начин
мог битисања, мог века и мог живота у свету, који се стално гради. Тако уче
ствујем у начину мог људског постојања. Значи, упознат сам са бити мог по
стојања и његовог смисла“ (Стефановић, 2011, стр. 88-89).
Ова свест је такође везана с естетским искуством, акцијом, активно
шћу, енергичношћу и радом људског тела. Свака акција, или активност људ
ског тела, је везана са укупним људским постојањем, није изолована, нити
неважна, она је уплетена у дубоки смисао људског постојања. Тако телесна
активност у оквирима значаја постојања, рада, такмичења, снаге, љубави,
игре, спортског догађаја, су феномени постојања унутар отвореног хоризон
та битисања човека. Отворени хоризонт битисања значи, да иако се човек
среће са сопственим телом, као нечим што је постојеће и дато, ипак може да
има избор шта ће са њим да ради, има слободу и одговорност једног посто
јећег плана, једне адаптације – теме која се зове телесно битисање човека.
Овај избор се не налази под сенком једне просте радне трансформације, ни
ти у сенци ирационалног, него се дешава у границама уједињења духа и те
ла. Тако имамо утемељивање спортског феномена унутар теолошких теор и
ја и теорије антрополошких предиспозиција људског битисања.
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„Израз ‘атлетско тело’ не показује само морфолошки резултат спорт
ског труда, већ показује мир и покрет, свежину и замор, здравље и болест, мла
дост и старост, телесне границе и телесне могућности, способност и недоста
так способности, и наравно све ово унутар хоризонта теме (друштво, поли
тика, економија, етнологија, култура, теологија...), где се феномен ‘атлетско
тело’ развија и проналази. То значи, да стално и изнова приказивани спорт
ски феномен ‘атлетско тело’ чини, поред остварења стабилности спортских
резултата/успеха, један потенцијал, слободни, креативни, прогресивни, кон
структивни процес, један пример слободе људског битисања у спорту.
‘Лепо грађено тело’ не имплицира само на морфолошку, већ и на хар
монијску и симетричну грађу тела.“ (Стефановић, 2011, стр. 88). Тако је чу
вени скулптор из античке Грчке Поликлет, био човек који је дао велики до
принос схватању појма ‘симетричан развој тела’. Познате су његове речи:
„Лепота тела састоји се у симетрији његових делова“.1
Леонардо да Винчи (1452-1519) је урадио комплетну студију фигуре
човека и показао како су њени различити делови у пропорцији златног пре
сека. „Током касних осамдесетих година XV века он се први пут упустио у
истраживање људског тела – анатомије и физиологије. Тако је априла 1489.
започео рад на књизи ‘О људској фигури’. За потребе ове књиге, која никада
није завршена, Леонардо је помно радио студије тела двојице младића. По
сле више месеци проучавања њихових тела, долази до систематичног пре
гледа људских пропорција. Добијене резултате антропометријских студија
упоредио је са једином сачуваном античком теоријом пропорција ‘Витруви
јевог човека’.“ (Celner, 2002, p. 37).
У спорту, телесном вежбом, игром, људско тело не представља само
средство и иструмент спортског догађаја, него чини принцип, разлог и за
кон из кога се ствара и произилази архитектура спортског феномена. Оно се
показује и ми постајемо свесни његовог смисла, као феномена битисања у
спорту, где његов карактер представља антрополошку реалност.
Људско тело се не налази на крају, већ на почетку спортског догађаја,
као извор и разлог смисла постојања овог феномена. При дефиницији људ
ског тела, никако не треба да мислимо да се оно односи на једну „гомилу
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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меса“, већ да мислимо на само тело, одређено тело једног спортисте, које је
настало као последица тренирања, као потребе и слободе једног космичког
и богомданог бића. Спортиста не само да има тело, већ његов развој пред
ставља битан фактор развоја спорта, а у крајњем, и сталне обнове света.
За философију спорта, теорија тела античке грчке философије, орто
доксна теологија тела, данашња философија и наука чине стубове, незами
сливо богатство науке, образовања и традиције. Ова философија ипак мора
да буде и у директној вези са данашњим истраживањима, међунаучним раз
говорима, и то посебно у простору теологије и науке спорта. У том видокру
гу је потребан сусрет философије и ширег спектра наука.
Како може да се опише полазна тачка у третману тела спортисте као
предмета и медијума тренеровог стваралачког (уметничког) рада? У све
ту спорта постоје људи који су увек били заинтересовани за људско тело с
аспекта начина на који се у разним извођачким покретима оно користи као
изражајно средство. Појединце су привлачиле телесне акције, друге – си
туцације опасности, неке је више окупирао проблем архитектуре тела и на
чини да се она измени. Наим
 е, уколико промените архитектуру тела, мења
те и поимање света које је њоме посредовано. Знамо да се змије оријенти
шу препознајући инфрацрвена зрачења које склапају у својеврсне топлотне
мапе, слепи миш се руководи одбијањем звучних таласа, да се човек креће
на основу информација добијених од рецептора итд. Када увидимо да друге
врсте живих бића виде свет другачије, тада увиђамо и да људски организам
има врло ограничене опажајне моћи. А начин на који видимо свет директно
утиче на начин на који промишљамо своје место у њему.
У закључку
Спорт и религија су два значајна друштвена фактора, који формирају
социјално окружење у животу многих људи. Они су повезани у стварности
онолико колико су у човековом животу повезани, свако веровање и свако де
лање. Црква прихвата све спортске активности – тренинг (вежбање) и так
мичење. Телесно вежбање само по себи не треба да буде циљ, већ да је усме
рено и ка душевном довођењу човека у равнотежу. Сваки подвиг на спорт
ском борилишту представља духовно и телесно вежбање које би требало да
се изводи по правилима, уз одговарајуће тренере, са веома великим стрпље
њем и трпљењем, јер човек на тај начин сазрева психолошки, друштвено и
духовно. Увежбавање тела и душе би требало да је усмерено ка духовном
сазревању човека, што има за последицу да се остварује и виши ниво култу
ре развоја тела спортисте.
У спортском животу биће спортисте, сједињено од тела и духа, нала
зи се у центру разматрања теор ије људског тела. Хармонија тела и духа во
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ди равнотежи спортског живота, што представља услов за развој спортисте.
Посматрани феномен културе тела спортисте сагледаван је са теолошког и
философског аспеката, који су, између осталих, посебно значајни за тео
рију и праксу спорта. Битно је да се са овим упознају, како тренери и дру
ги стручњаци у спорту (као васпитно-образовни чиниоци), тако и спорти
сти, као непосредни учесници спортских догађаја. Оптимизација телесног
и духовног стања спортисте води ка циљу постизања максимално могућих
остварења на тренинзима, такмичењима и у свакодневном животу. Али, не
треба изгубити из вида чињеницу да се на овај начин, не утиче само на раз
вој спортске културе, већ и на развој спорта, а самим тим и на развој култу
ре друштва у целини.
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Abstract
In the present day, there is a need for spiritual values to expand into the area of
sports. Sports as a social occurrence are a multidimensional and complex phenomenon.
This paper attempts to reflect on the elementary truths of theological teachings on man’s
body and to apply them in athletic practice. The paper also gives a brief review and
analysis of athlete’s body culture, the athlete’s being and theological aspects of the athle
te’s body culture. The relationship between spirit and body in the works of theologians
and philosophers from ancient times up to now is also discussed. The balance of athletic
life is achieved through harmony of our bodies and spirits which leads to improved per
formance during training sessions and competitions. This benefits the development of at
hletic culture, thus bettering the culture of our society as a whole.
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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 почетку 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 болесне, без обзира о којој се болести радило, због чега су задобили поверење и углед
међу хришћанским народом, а посебно црквених великодостојника. После Миланског едикта, како је хришћанство јачало, тако су и паравалани јачали. Њихова делатност 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 стражу александријских патријарарха. Водили су немилосрдну кампању против незнабожаца, где је жртва њихове немилости била философкиња и математичарка
Хипатија. Прогонили су и Јевреје, а учествовали су и у догматским споровима. Временом су постали проблем за царство, па су поједини цареви ограничили њихова деловања, 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 купатила, 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 коцкарима. 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 саборца мојега, а кога сте ви послали да ми се нађе за моје потребе. Јер је силно 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 њега, 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. Примите 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 чему 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: „Можда 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, испитујући 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 шкртости, чак и када се боји смрти; да ли охоли сагињу свој врат; да ли зли могу 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, богоубице. 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 долазили су к њој да се уче философији. То је била једна од жена о којима треба 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 мору!’’ (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. After 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 patriarch. They waged a relentless campaign against pagans, where the victim of their disfavor 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 Alexandria.
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ХРАСТОВИТОСТ ЖИРА
ИЛИ: О ТЕМИ ИНИЦИЈАЦИЈЕ У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ БАЈЦИ
ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГИЈЕ
Резиме
Појам иницијације припада етнолошко-психолошкој сфери, не толико доме
ну приповедачке уметности. Обимна етнолошка литература сведочи да би бајке,
на сличан начин као и мит, могле бити основа за реконструкцију појединих древних
обреда, да би могле да укажу на неке од битнијих елемената ритуала прелаза, на
пример. Тумач књижевног дела који би са етнолошког становишта кренуо у потра
гу за одговором на питање: постоје ли елементи поменутог обреда у српској народ
ној бајци, могао би да успостави низ паралела између структуре бајке и структу
ре обреда, између фаза кроз које пролази књижевни јунак и оних кроз које пролази
иницијант. Међутим, обиље занимљивих података нашао би и онај тумач који те
ми иницјације у народној бајци приступи из угла савремених психоаналитичких сту
дија. Посебно инспиративан у том погледу је текст Џејмса Хилмана ( „Код душе“,
Федон, Београд, 2008)1, једног од највећих стручњака данашњице у домену архетип
ске психологије. Психолошки приступ елементима иницијације показао се функци
оналним у откривању поруке фантастичне приповетке као специфично „кодира
ног“ упутства, каталога правилно заузетих животних ставова.
О томе може да посведочи тумачење бајке „Отац и његове кћери“2. Јуна
киња ове приповетке представља радикалан модел откривања сопствене парадиг
ме и по много чему се разликује од других женских јунакиња у бајкама. Након свађе
са оцем који ју је изгрдио јер му је „нешто искварила“, једна од ћерки бежи од ку
ће прерушена у мушкарца. Прве ноћи, пут је нанесе на сеоско имање и она замоли
домаћина да ту коначи. Награда за подвиг који ће исте вечери учинити стићи ће у
виду коња – Накараде.
Кључне речи: иницијација, обред, сепарација, маргинализација, агрегација,
мотив, венчање-свадба, код

Хилманова студија „Код душе“3 на један оригиналан начин реаними
ра Платонову идеју о урођеним представама, позвању са којим долазимо на
jem 62)

1 Hilman, Džejms: „Kod duše“, Fedon, Beog rad, 2008. godine ( nadalje: Hilman)
2 Čajkanović, Veselin: „Čudotvorni prsten“, Prosveta, Niš, 2002, str. 137 (bajka pod bro
3 Hilman, Džejms: „Kod duše“, Fedon, Beograd, 2008.
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свет. Позивајући се на чувени мит о Еру из десетог поглавља „Државе“, Хил
ман нас подсећа на антички концепт о непоновљивости коју сваки човек носи
у себи и „која тражи да буде проживљена и која је присутна и пре но што мо
же бити проживљена“.4 Ма како да се та непоновљивост означавала (карак
тер, судбина, урођена представа, позвање, парадигма, образац…), она је жир,
семе у коме су уписане све могућности једног огромног, будућег храста – по
јединачно проживљеног живота. Наш индивидуални развој има смисла само
ако открива неки аспект изворне представе. Ако почнемо да посматрамо уло
гу мита, бајке, музике, уметности уопште из угла помоћи коју нам пружају у
тој реконструкцији сопствене парадигме и сећања на лично позвање, овешта
ло значење појма иницијације се круни. Отвара се поље за поставку следећег
питања: да ли је коначна сврха усменог приповедања простирање мапе пред
слушаоца, својеврсног упутства за откривање заборављеног записа у жиру?
Пратећи Ерово сведочанство, Хилман нас подсећа да су душе иза
бравши „коцке“ – обрасце својих будућих живота, кренуле ка Лети, води за
борава. Јер, образац мора остати тајна. Његово откривање тек биће индика
тор осмишљене егзистенције. „Сви имамо осећање личног позвања, осећа
ње да не живимо без разлога“5, али смо тај разлог заборавили. Сваки, па и
минимални напор појединца да васпостави сећање на заборављени образац
може бити посматран као корачање иницијанта светом стазом самоспозна
је. Правац, упозорења, тачке скретања, преус мерења, циљ, пажљиво су уцр
тани у приповедним мапама раних цивилизација и старих народа. Познаје
мо их од детињства као мит и као бајку.
По овој тези, приповедач би био преносилац упутства. Јунак би био
модел. Чудесни помагачи и повољне ситуације били би отелотворење Дај
мона, тајног личног пратиоца, анђела чувара који зна тајну жира и брине о
остварењу семеног записа. Непријатељи би били отелотворење Нужности,
Ананкине пређе. Јунакиња бајке „Отац и његове кћери“6 представља ради
калан модел откривања сопствене парадигме и по много чему се разликује
од других женских јунакиња у бајкама. Након свађе са оцем који ју је изгр
дио јер му је „нешто покварила“, једна од ћерки бежи од куће прерушена у
мушкарца. Прве ноћи, пут је нанесе на сеоско имање и она замоли домаћи
на да ту коначи. Награда за подвиг који ће исте вечери учинити стићи ће у
виду коња – Накараде.

4 Hilman, str. 25.
5 Hilman, str.22
6 Čajkanović, 62

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

119

1. Лични Дајмон
„Домаћин упита цуру: „Шта најволиш да ти дам?“ Она му рече:„Ја
најволим да ми даш добра коња, ако имаш“. Домаћин одговори:„Имам до
бра коња, име му је Накарада. Он зна са сваким говорити као човјек. Баш ћу
ти њега дати па га води.“
Мада номенклатура помоћника упућује на ружно, неугледно створе
ње (митолошки везано за подсвест и анималне нагоне у човеку), моћ разми
шљања и говора, видовитог вођења јунакиње ка остварењу сопствене па
радигме, откривају у њему присуство божанског Дајмона, личног водича.
Симболика коња је амбивалентна, соларна и лунарна, јер ову животињу на
лазимо у запрези како паганских богова сунца, тако и богова океана. Он
представља и инстинктивну животињску страну, али и интелект, ум, разбо
ритост.7 Приповедач сам скреће пажњу слушаоцу на ово двојство у коњској
природи. У први мах, као основни атрибут Накараде, он нам предочава моћ
како вербалног, тако и невербалног комуницирања са јунаком:
„Цура помисли: „Како ћу ја сада овуда прећи?“ – „Шта мислиш?“ упи
та Накарада. „Мислим како ћу прећи“. – „Не мисли“, рече коњ, „ја ћу пре
скочити“.
У овом моменту јунаков Дајмон је без сумње биће које познаје вешти
ну стављања физичке снаге у службу наума, вишег циља (прескок). Међу
тим, један од задатака који ће пред јунакињу – делију девојку бити поста
вљен иза градских зидина, открива једну тајну страну Накарадине природе
– његову везу са дивљином:
„Ласно ћеш ти за то“, рече коњ. „Ја ћу тебе изњети у планину до језе
ра, па ти сјаши те се испењи на јелу, а ја ћу се сакрити у шуму. Тебе ће онда
опазити кобила и рећи ће ти: сиђи амо да те изједем, а ти ћеш јој рећи: не
мој, жив ти Накарада. А она ће рећи: а где ти је Накарада? А ти ћеш јој ре
ћи: ево га у шуми, а она ће онда зарзати, и ја ћу доћи, а ти онда сиђи слобод
но, ништа ти бити неће, те дођи па је зауздај. Када поведеш мене и кобилу,
сви ће коњи за нама.“
Из Накарадиних речи јасно је да је неко његово раније присуство у
дивљини, крај планинског језера, упамћено. Женски анимални принцип,
представљен у тамном светлу као непријатељски, људождерски, оличен је
у дивљој кобили са деветоро ждребади. Кобила такође има моћ говора, што
је повезује са Накарадом, међутим, она ово својство разума користи у де
структивне сврхе (убијање, прождирање). Траг спајања и склада лунарног
и соларног принципа, дивљег и цивилизацијског открива се потом у њеној
спремности да се покори помену Накарадиног имена и његовој вољи. Она
str.69.

7 Kuper, Dž. K: Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola“, Nolit, Beograd, 2004,
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рже у знак радост што види Накараду (можда оца њених деветоро ждреба
ди), дозвољава јунаку, делији девојци, да је зауз да и послушно напушта про
стор неспутане слободе (планине) да би сишла у свет цивилизације припи
томљена и везана као ловачки трофеј.
Накарадино име представља симбол повезаности са дивљом коби
лом али и симбол девојчиног накарадног изгледа у мушкој одећи. Мапа
иницијације захтева од ње да коњу придружи кобилу, да светлу придружи
таму, јер само у том случају сви ће остали коњи, као отелотворење инсти
ката, нагона, послушно кренути за њом и ставити се у службу царства, од
носно сопства, целовите личности. Хилмановим речима, Накарада Дајмон
упућује иницијанта у двострукост, двополност људске природе и неопход
ност суочавања са том двострукошћу. Индивидуа је само напарашена, нака
радна маска уколико се не одважи да испита границе и своје мушке и сво
је женске природе.
2. Ананкино уже
Дејство Нужности, античке Ананке која се метафорично може са
гледати као уже око врата сваке појединачне судбине, у бајци је предста
вљено дејством непријатеља – крутог, бесног оца, аждаје, немилосрдне цар
ске кћери, цара, кнежева и дива. Отац своје непријатељство испољава грд
њом:“…па му једна нешто исквари, те је отац почне карати.“ Аждаја своје
непријатељство демонстрира прождирућом силом скривеном у тами: „Кад
вечерају оду да спавају, а она дјевојка узме сабљу, па оде да чува домаћино
ва сина. Они заспу, а дјевојка остане сједећи, па се и њој почне дријемати,
док нешто отвори врата… а нешто се помоли као аждаха…“ Царска кћер,
супруга маскиране јунакиње, непријатељство исказује тајним захтевом за
погубљењем: „Ти посјеци твога зета: оно није човјек већ цура као и ја.“ Цар
непријатељство према јунакињи исказује пред кнежевима изрицањем наме
ре да погуби „зета“: …па сад хоћу једно да погубим, јер не могу заједно да
живе. И то ћу зета свакако погубити.“ Да су кнежеви непријатељски настро
јени према јунаку очигледно је на основу похода на који га шаљу (скупља
ње харача у одметнутој земљи, доводјење дивље кобиле и деветоро ждреба
ди из планине, крадја круне цара дивскога).
Најдинамичнију, закључну епизоду, међутим, приповедач посвећује
надмудривању јунака, делије-девојке са царем свих дивова. Овај неприја
тељ је најопаснији и најмоћнији у телесном, физичком смислу. Његова кле
тва означиће потврду да је јунакиња стигла до краја иницијантске потраге за
сопственим записом или парадигмом, односно да је до краја остварила по
тенцијале који су јој судбином предодређени:
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„Онда цар (дивски) прокуне дјевојку и рече: „Ако си мушко да будеш
женско, ако си женско да будеш мушко!“ Тада дјевојка постане мушко и
однесе круну цара дивског… Онда га (кнезови) дочекају, и цар му начини мје
сто код сбе, и разговараху се како је избавио круну. Кад се свануло, рече кћер
свом оцу: „Немој ми никад погубити мужа, ни га куда спремати да погине.“
Сваки од поменутих актера изазвао је неповољну ситуацију по јуна
кињу. Док је анђео чувар, Дајмон, један, Ананкини прсти се јављају у мно
жини. Насупрот коњу Накаради представљају моћну противсилу која по
прима бројна, различита лица. Свим тим лицима је заједничка моћ коју у да
том тренутку имају над јунакињином судбином: отац јој је господар као гла
ва породице у којој је рођена, супруга јој је господар у ложници новооства
рене заједнице, цар јој је господар као поглавар државе, кнежеви као царе
ви саветници, а див као господар живота и смрти, будући да од последњег,
трећег подвига зависи извесност погубљења. Осим господарских атрибута,
сва лица нужности имају још једну заједничку црту – агресивност, било да
је отворено вербална (отац), отворено физичка и вербална (аждаја, кобила,
див) или прикривено и вербална и физичка (супруга, цар, кнежеви).
3. Нужност: отац
Она лица нужности која дејствују пре оснивања новог вида социјал
не интеграције (брака) су једноставна и отворена у агресији. Јунакиња је
изложена грдњи од стране патријархално-ауторитарног оца који је навикао
да су му све кћери једнаке ( „…имао доста кћери, па му једна нешто исква
ри…“) и претњи прождирањем од стране аждаје, чудовишта које у погледу
људског рода има једноструке, општепознате, деструктивне циљеве. Одго
вори на овакве Ананкине стеге били су, у првом случају: пружање отпора
отвореним испољавањем гнева према ауторитету, одрицање од старог иден
титета, маскирање, кретање у потрагу за новим идентитемом: „Она се на то
ражљути, па скине своје одијело, а обуче мушко, и оде у свијет.“ Јунакиња
има потребу да двоструко маркира дистанцу – и својом појавом, променом
спољашњег портрета и просторном удаљеношћу. Дакле, уколико желимо да
останемо доследни покушају да Хилманову теорију жира ишчитамо на тлу
бајке, као својеврсном упутству за откривање индивидуалног записа, мора
ли бисмо да дистанцирање од почетног стања, физичко и просторно, озна
чимо као први корак на мапи иницијације (овде схваћење као пут самоспо
знавања).
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4. Нужност: аждаја
Пошто је пружила адекватан одговор на прву неповољну ситуацију
коју је Ананка поставила пред њу (очева агресија), јунакиња се нашла у по
зицији да моли странца за ново, краткотрајно уточиште. То страно лице на
мапи приче приповедач једноставно назива домаћином. Он је поседник до
ма, онога чега се јунакиња на почетку свог пута нужно одрекла. То више ни
је отац делије-девојке, али му, на неки начин, представља пандан (као што
је њен отац имао доста кћери, домаћин је имао много синова; у могућно
сти је да пружи склониште-ватру, храну, преноћиште…).Али, постоји једна
кључна разлика између ове две очинске фигуре: прва очинска фигура није
захтевала од ћерке ништа осим послушности; другој фигури, домаћину, по
моћ непознатог младића-прерушене девојке изуз етно треба јер је у опасно
сти да изгуби последњег, најмлађег сина. Дакле, овој другој очинској фигу
ри су потребни одлучност и борбеност младе особе коју је примио на конак.
Та одлучност и борбеност су суптилно представљени бдењем, будношћу, а
експлицитно сабљом. У овом тренутку први пут слушалац може визуелно
да употпуни спољашњи портрет прерушене јунакиње, да мушкој одећи при
дода и оружје, атрибут без кога суочавање са другим непријатељем-аждајом
не би био могућ: „Они заспу, а дјевојка остане сједећи… скочи на ноге, па
погледа на врата, а нешто се помоли као аждаха, а она узе сабљу па пресје
че аждаху и опет сједи у соби док се свануло.“
Друга очинска фигура је јунакињи надоместила оно што јој је први
отац ускратио – изазов, прилику да насупрот успаваној послушности де
монстрира будност воље. Аждаја коју сече има у овом контексту два кључна
атрибута: ноћ и прождрљивост. Они сажимају традицион
 ално, опште значе
ње овог симбола по коме аждаја представља зле и хаотичне силе у свету или
у човековој властитој природи.8 Оно што надаље одређује овог, новог не
пријатеља на јунакињином путу ка открићу сопственог записа, јесте место
његове објаве. А то су врата.
„Понекад се две митолошке звери или крилате звери показују с обе
стране дрвета живота, а често на вратима као чувари блага, било подземног
богатства или езотеричног знања.“ 9 Другим речима, јунакиња ће се домоћи
тајног знања само уколико савлада хаос и зло у сопственој природи. Да би
то урадила није довољно само отворено показати гнев и маркирати дистан
цу. Неопходно је директно суочавање са хаосом. Јунакиња то чини уз помоћ
сабље. Недоречено је остало да ли је сабља саставни део маске коју је поне
ла из очевог дома или је атрибут стечен у кући домаћина кога мори аждаја.
Све у свему, оружје којега се латила има сложену конотацију. У духу јунгов
8 Kuper, str.106.
9 Isto
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ске традиције, симболику мача можемо потражити у преоб
 ражају. Уз помоћ
мача јунак комада аждају, змаја, а то, у психолошком смислу, значи разлико
вање инстиката, дефинисање несвесних садржаја. Комадање чудовишта ма
чем је алегорија свесне одлуке о коришћењу слободног либида. Другачије
речено, одлуку о томе којим путем треба да се крене, треба да донесе свесна
особа, а то је битни предуслов да би несвесно даље напредовало.10
Оно што ће се развити из расецања аждаје у овој бајци јесте упра
во комуникација са коњем Накарадом. Јунговским речником, један облик
психичке енергије (сабља-одлучност, будност, воља) омогућио је контакт
са другим, дотле скривеним енергетским силама у јунаку – са коњем, осве
шћеним инстинктом. У Хилмановом духу речено, стање будности у погледу
сопствене природе, усредсређеност на обрачун са негативним аспектима те
природе у самоћи, ван ометајућих аспеката спољашњег света, омогућило је
јунакињи да се домогне највреднијег блага до којег индивидуа може доћи–
разазнавања свог унутрашњег гласа, или гласа Личног Дајмона. Дакле, сле
дећи корак на путу иницијације или самопознања, говори нам модел дели
је девојке, био би одлучан, свестан чин обрачунавања, сагледавања анимал
них, деструктивних сила у људској природи. Последица свесног чина (сечи
во сабље) је повишени степен свести о позвању и присуству небеског води
ча, унутрашњег гласа. У светлу хришћанске традиције, аждаја је један од че
тири вида Ђаволова11, а отац-домаћин врховни мушки принцип, Бог 12. Отац
седморице заспалих синова који су пострадали од аждаје у току прве брачне
ноћи (једне од три кључне иницијацион
 е тачке у животу појединца13) упозо
рава јунакињу на опасност: многи нису завршили путовање, многи нису от
крили запис у жиру сопственог храста. „Поједени“ су у стању уснулости и
одсуства свести: „Не знам, отиду у ложницу, кад ујутру, а њих нема.“
У једном тренутку, напомиње приповедач, појачавајући напетост пре
чудовишне објаве, иста опасност прети и јунакињи: „Они заспу, а дјевојка
остане сједећи, па се и њој почне дријемати…“
Оно што јунака приче чини јунаком, изгледа, јесте способност да се у
одсутном моменту одуп
 ре „дремежу“. Или је та способност једноставно по
јачано, освешћено присуство Водича.
5. Нужност: супруга
Трећи ометач делије-девојке на путу откривања записа на сопственом
жиру јесте царска кћер, ненадано задобијена супруга:
10
11
12
13

Jung, K. G: „Lavirint u čoveku“, Ars Libri, Beograd, 1995, str. 63-71
Kuper, str.107
Kuper, str. 121
Đorđević, T: “Životni krug”, Prosveta, Niš, 2002, str. 177
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„Тада цар рече:„Знаш ли ти да сам ја рекао ономе кћер ко прескочи
ограду?“-„Па добро“, рече цура, „ја сам прескочио, дај је мени“.
Јунакиња је од самог почетка путовања у латентном непријатељству
са женским принципом. Њене сестре су обезличене, послушне, неме фигуре
од којих се треба дистанцирати („Био један човјек па имао доста кћери…“),
њена женска одећа и нагост њеног, женског тела је нешто што треба сакри
ти, а потом поништити („…па скине своје одијело, а обуче мушко…; тада
девојка постане мушко…“), невесте прождраних домаћинових синова оста
ју у животу, као да су у тајном савезу са аждајом; царска кћи захтева од оца
да погуби делију-девојку („Ти посјеци свога зета: оно није човјек, већ цу
ра као и ја…Одмах посјеци мога мужа, ја с њим више живљети нећу“); пла
нинска дивља кобила хоће да је поједе („Сиђи амо да те поједем“). Јунаки
ња од самог почетка војује против сопствене женске природе чији је нега
тиван аспект (нагон, анималност, чулност) оличен у аждаји и другим жен
ским фигурама.
Царска кћер је аспект саме јунакиње, разочаран сопственом немоћи
да потпуно загосподари свесним делом своје личности и обуз да утицај на
гонских, хаотичних сила на животни ток. Као да први вољни чин обрачуна
са деструктивном, нагонском силом сопствене природе није довољан. Закон
Ананке присиљава јунакињу да у још неколико наврата докаже истрајност у
тој борби. Да би смогла снаге и истрајала, јунакиња је принуђена да еволуи
ра у поверењу у сопствени унутрашњи глас, да то поверење учини нераски
дивим делом сваког свесног чина. Смисао њеног трећег корака је да се треба
ослонити на глас који унутар свести говори: „…ја ћу прескочити…ја ћу тебе
однијети у земљу одметну…ја ћу тебе изњети у планину до језера…ти ћеш
ласно узети круну цара дивскога…“ Поруке које за делију-девојку има њен
тајни водич, Накарада, своде се на подстрек, бодрење и афирмацију јунаки
њиних тежњи. Оне јој потврђују да су препреке на путу иницијације као са
моразоткривања савладиве.
6. Нужност: цар и кнежеви
Колико је важно приповедачу да слушалац управо ову поруку правил
но разуме, говори груписање фигура ометача у медијалном делу бајке: оцим
царске кћери, и цар и кнежеви су наклоњени погубљењу делије-девојке. На
супрот царској кћери која плаховито, жустро, у складу са женском непроми
шљеношћу, захтева брзо уништење јунака („Одмах посјеци мога мужа…“),
цар, под утицајем кнежева своју вољу дипломатски прикрива под маском
неопходног извршења тешких обавеза. Очигледно је импулс деструкције,
иницијално, јачи на страни женског принципа.
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Ни цар ни кнежеви као фигуре владара и рациа, нису имуни пред там
ном снагом женске деструктивности, али је обуздавају стрпљењем, одлага
њем пресуде зарад постизања конкретних, корисних, материјалних циље
ва (харач, коњи, круна). Уколико и ове фигуре схватимо као аспекте саме ју
накиње, агон женског и мушког принципа унутар једне индивидуе постаје
потпуно сагледив-насупрот импулсивној деструкцији стајаће промишљена,
одложена деструкција или, пак, постигнут циљ вишег реда (и харач, и коњи
и круна су вредности и на реалистичком и на метафоричном плану, града
тивно нанизане). Мушки аспект саме јунакиње биће награђен уколико она
истраје у поверењу према сопственом разуму, односно унутрашњем гласу
Дајмона који је води ка остварењу сопствене парадигме. У сваком наред
ном истрајавању, она ће добити вреднију награду (новац, десет коња, кру
ну) и прилику за приснији однос са царем. Након првог подвига (сакупља
ње харача у земљи одметној), цар ће је само послати код своје кћери; након
другог подвига (довођење дивље кобиле и девет ждребади), дочекаће је за
једно са кнежевима, а након трећег (доношење круне цара дивскога), цар је
дочекује сам:
„Кад то цар види, …прими благо, а зета посла својој кћери; …и цар и
кнезови дочекају га и мјесто му начине и разговараху се; …и цар му начини
мјесто код себе, и разговараху се…“
Симболика царске фигуре је веома богата. Задржавање приповедача
на епизодама царских задатака у светлу те симболике само добија на знача
ју. Оваплоћење бога сунца, син неба цар у многим митологијама представља
у ствари небеску, духовну власт, врхунско савршенство и мудрост.14 Напор
јунакиње да јој цар и кнежеви начине „мјесто“ до себе и да се са њом „разго
варају“ као са себи равном је, у ствари, дубока алегорија духовног сазрева
ња, поседништва над езотеричним знањима, над мудрошћу. Кнежеви и цар
су фигуре иницијаната који су сопствене потраге за животним обрасцима
крунисали успехом и постали владари мудрости. Јунакињин циљ је да седи
са њима за истом духовном софром.
Свако од три тешка искуства савладала је ослушкујући унутрашњег
Водича, Накараду. Свако од тих искустава учинило ју је богатијом. А по
следње ју је одвело коначном ишчитавању записа у сопственом жиру. И, ма
да је импулс храста у њој од почетка говорио да наметнуте границе нису ње
не границе (тек једна од кћери, широки јендек, одметна земља, дивља коби
ла, див), да може да носи одело и опрему јунака, да жени принцезу, да седи
са царем, тек последњи непријатељ ју је одвео потпуном остварењу.

14 Kuper, str.28
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7. Нужност: див
Говорећи речником симбола, архетип дива15 представља емоцион
 алне
факторе сирове снаге који још нису ушли на подручје људске свести. Диво
ви имају огромну снагу и познати су по својој глупости. Могуће их је прева
рити. Они су жртве својих афеката и зато су беспомоћни упркос великој сна
зи. Снажни емоцион
 ални импулси које они представљају су још укорењени
у архетипском подземљу и кад се постане жртва ових необуз даних импул
са, онда смо дивљи, изван себе, бесни, глупи као дивови; можда покажемо
огромну снагу, али на крају смо сломљени.
У психолошком светлу, дакле, последњи непријатељ делије-девојке
била би Глупост. До дивовске земље стиже се, каже приповедач, преко мут
не, смрдљиве воде, покрај јабуке горких и отровних плодова, а крај пута
означава стара жена која пали ватру дојкама не знајући за лопату – диво
ва мајка. Оружје којим ће делија-девојка ратовати против дива, глупости, је
адекватно – лукавост. Наок о ће преуз ети одлике дивовске земље – попиће
мутну воду, појешће горку јабуку, а затим просветлити дивову мајку и задо
бити захвалност (начиниће јој дрвену лопату да старица не би повређива
ла дојке ватром).
Купер говори о диву као симболу стихијне, праис конске силе, таме
и ноћи, фигури која може имати амбивалентну улогу злотвора и добротво
ра.16 Прича „Отац и његове кћери“ може донети још једну потврду о дво
струкој улози дива. Мада јури за девојком-крадљивцем круне, претећи да је
уништи, див јој својом клетвом и непријатељством чини само добро – пре
твара је у мушкарца, у храст коме је жир девојчине судбине од почетка те
жио. Од тог момента она није више накарада маскирана у костим мушкар
ца, већ ново биће. Завршетак приче, са благо ласцивним подтекстом, комен
таром царске кћери након треће ноћи проведене у ложници, такође говори о
јунакињином новом идентитету ( „Немој ми никад погубити мужа, ни га ку
да спремати да погине.“).
Модел делије-девојке носи још једну поруку: не може се задобити вр
хунска мудрост и сести на престо самоспознаје уколико се не окусе мутна
вода и горке јабуке глупости.
8. Дајмон и Ананке
Усмени приповедач нас сваком епизодом наводи на закључак да моћ
јунаковог Дајмона надилази моћ Нужности, или, на још интригантнију
претпоставку: да је нужно садејство Ананке и Дајмона у циљу „освежава
15 Kuper, str. 34
16 Isto
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ња“ јунаковог сећања на сопствену парадигму. Присуство Ананкиних оме
тача, јунакових непријатеља је, као и присуство Дајмона, помагача, констан
та бајковног света. Без дејства непријатеља присуство Дајмона не би би
ло сагледиво, запис личне парадигме остао би јунаку тајна. Кораци на путу
иницијације, или, у овом смислу, враћања на пут самосвешћења, остали би
нераспознатљиви.
Оно што је заједничко свим јунацима усмених прича јесте мотиваци
ја, воља за кретањем и променом. То кретање и промена говоре о тежњи ју
накових скривених аспеката за остварењем. Они сведоче о „импулсу храста
у жиру“, односно о „храстовитости жира“.17 И ми се данас служимо ликови
ма прича исто онако како су се њима служиле културе у свим временима –
„да откривањем њихових могућности надахнемо обичне животе. Изванред
ни људи подстичу, воде и опомињу. Уздижући се у ходницима имагинације
– као статуе величине, персонификације дивоте и патње-они нам помажу да
преузмемо оно што нам је дато као што су они преузели оно што је било да
то њима. Они нашем животу дају имагинарну димензију. То, заправо, и тра
жимо…да бисмо се уздигли до њиховог: да, зближавајући се с њиховим све
том, свој учинимо мање неподношљивим… Ова оличења појачане имагина
ције урезују нам се у душу и постају њени учитељи.“18
Ако делија-девојка из поменуте приче може нечему да нас науч
 и, то
је: упорно настојање да се клупко сопствене судбине, потенцијала, каракте
ра, размота до крајњих размера, макар то значило потпуно поништавање по
четне конфигурације конца, свега онога што смо некада мислили да јесмо и
свега онога што смо некада сматрали својим крајњим дометом.
Почетна позиција делије-девојке је већ маркирана нужношћу изола
ције: „Био један човјек па имао доста кћери, па му једна нешто исквари, те
је отац почне карати. Она се на то ражљути, па скине своје одијело, а обуче
мушко, и оде у свијет.“ Ово је једино место у бајци на коме се помиње отац
јунакиње и једино место на коме се помињу остале кћери. Мада и наслов
садржи облик множине („Отац и његове кћери“), нигде се више током при
поведања народни аутор неће осврнути на породично полазиште јунакиње,
на њене сестре о којима знамо само да их је било много, нити на њеног оца.
Мношто кћери упућује на прединицијациони период у животу индивидуе
када је потпуно уклопљена у колектив, несвесна своје посебности, нити ну
жности откривања те посебности. Отац има уобичајену, на први поглед не
пријатељску функцију подстрекача одвајања. У ствари, он представља прет
поставку будућег удаљавања јунакиње од почетне позиције и њеног крета
ња ка самоспознаји:
„…али му једна нешто исквари…“
17 Hilman, str.53.
18 Hilman, str. 60.
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Може се претпоставити да је „квар“ који је девојка починила сличан
ономе који Пепељуга чини, било да је реч о изразу непослушности било да
је почињен из радозналости и неспретности. И тај „квар“ представља једно
од лица Нужности. Очева грдња, љутња јунакиње и одлазак у свет су кора
ци који следе логику Ананкине нити. Карактеристично је како бајка, нада
ље, задржава објаву Дајмона-помоћника мотивом заслуге. Непознати дома
ћин је примио девојку преобучену у младића, на конак. Она му узвраћа и у
знак захвалности бди целу ноћ и убија аждају која је поморила неколико до
маћинових синова на спавању. Као награду, домаћин делији-девојци покла
ња коња чудесних моћи – Накараду иза чије се неугледне појаве крије во
дич-помоћник. Ако посматрамо бајку као алегорични модел реалног егзи
стенцијалног кретања на путу самоспознаје, намеће се закључак да се но
силац личне тајне, анђео чувар или Дајмон објављује само под одређеним
условима, у околностима заслуге. То не значи да његово присуство није леб
дело још над примарном егзистенцијално-приповедном фразом: „Био јед
ном један човјек.“
„Ако је „изузетно“ обухватнија категорија, тада ћемо о дубинама људ
ске природе више научити проучавајући једну изванредну особу него узорак
нагомиланих појединачних случајева. Једна једина епизода осветљава чи
таво видно поље“, пише Хилман.19 А свет усмене књижевности није ништа
друго до галерија са изложеним портретима изузетних. Изузетно у девојци
из бајке „Отац и његове кћери“ јесте то што јој можемо, као ретким фигури
нама епске усмене поезије, придодати атрибут „делија“. „Храстовитост ње
ног жира толико је снажна да мења иницијалну замисао Нужности, Ананке.
Ова јунакиња представља модел иницијанта који не зазире од непредвиди
вих трансформација сопствене природе, ма колико се оне чиниле драстич
ним или нелогичним. Њена постепена метаморфоза од женског бића у биће
мушког пола у ствари представља дирљиву алегорију храбрости која нам је
свима потребна на путу самоспознаје. То је храброст упознавања своје пра
ве природе и поновног огледања у кристалном огледалу изворне представе.
Њен гнев је одмотао клупко следећих потеза: прво је скинула своје
женско одело које ју је уклапало у уобичајену, безличну патријархалну сли
ку узорне кћери. Скидање одеће у оваквом контексту има значење одрицања
од одређеног стила живота и одрицања од наметнутих правила. Нагост жен
ског тела је следећи међумоменат који на тренутак потврђује природу ини
цијалне позиције (женскост-послушност, покорност, слабост, неиндивиду
алност…). Међутим, следећи сегмент носи, након гнева, нову потврду хиро
витости жира и склоности неконвенционалним, необичним потезима (обла
чење мушког одела, промена идентитета, одлазак у свет, заузимање дистан
це према свему што је претходило, изолација, ноћ, бдење, сабља као атри
19 Hilman, str.61.
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бут, борба против силне животиње, промена виђења од стране других лико
ва – о њој говоре као о „човјеку“).
Историја књижевних скулптура јесте галерија изуз етних. Нису све
кћери оца из бајке кренуле на пут. Само једна од многих. Чињеница да се и
у стварном животу ретки одваже на дешифровање личног записа, по Хил
ману, снажно је извориште књижевне уметности: „… књижевни ликови…
су имагинарни ментори који понекад не престају да буду водичи ни у поод
маклим годинама.“20
Прича о делији – девојци је само једна од многих народних прича у
чијем подтексту лежи, такође, порука о демистификацији родитеља, о њи
ховој минорној улози у животу појединца. Импулс храста јунаку налаже да
се препурсти свету као вајару, одгајивачу и учитељу. Ово препуштање је по
четни корак сваког иницијанта на путу самоспознаје. Свака бајка на моде
лу једног јунака демонстрира како се „родитељски брине о нама све што нас
окружује… да света никад не недостаје, да он зуји и цвета од упутстава ко
ја су увек на располагању.“21
Јунакињи бајке „Отац и његове кћери“ се по одметању у свет пружа
мноштво прилика да се у ову истину увери. Непознати домаћин ће јој пру
жити храну, конак и поклонити коња за лакше путовање, у непознатом гра
ду биће примљена као царски зет, у далекој, непознатој планини висока је
ла ће јој бити склониште пред дивљом кобилом, у земљи дивова једна мут
на вода, горко стабло јабуке и старица са рањеним дојкама ће умети да јој
узврате пажњу и зауставе дивову потеру…
Дакле, по Хилману, јунак приче, у овом случају, јунакиња иницијант,
је она фигура која је изградила однос поверења са светом (њен лични вођа,
дајмон Накарада је у расту тог поверења охрабрује; под дејством његовог
гласа, делија-девојка неопт ерећена страхом одлази у одметну или дивовску
земљу, високу планину; мада препун опасности, тај исти свет је спреман да
одабранима укаже на глатке и светле камене површине на које треба стати
при прелажењу преко мутне воде зла). Јунак иницијант је онај који је изгра
дио однос поверења са светом. Без тог поверења нема имагинације. Без има
гинације нема визије даљег путовања.
Путања сваке душе у трагању за сопственом парадигмом сликовито је
представљена у путовању митског јунака. Душа се креће у кружним пута
њама, рекао је Плотин.22 Отуда се ни живот не служи праволинијским путе
вима; он, напротив оклева, дангуби, лута, одус таје, наново започиње, пона
вља се… живот је стабилан хаос, збркан и монотон у исти мах, и ја не мо
гу унапред знати који ће безначајан и баналан бит у улазној вредности (сва
20 Hilman, str. 249
21 Hilman, 135,136
22 Plotin: Eneade IV, NIRO „Književne novine“, Beograd, 1984, str. 139-147
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ђа са оцем, говор жира као говор жестине) довести до крупне и значајне из
лазне вредности“23 (да јунакиња престане да буде само једна од кћери, јед
на од обичних које никада неће кренути у потрагу; да јунакиња не одуста
не од промене и да се не покори претњи погубљења од стране царске поро
дице…).
Свако одвајање је незаоб
 илазни део обреда иницијације. Девојка се
одваја од очевог дома, домаћиновог дома, царског двора… „Идеја „одеље
ног“ отвара капију врта индивидуалности. Она нам је потребна да бисмо
се потврдили у својој непоновљивости и чули њен зов…24 Фантазам о изо
лацији може нам помоћи да се побринемо за дајмона… повлачење у осаму
(је) обнављање везе са својим властитим позвањем, својом одељеном суд
бином.“25
Тежина задатака пред којим се налазе јунаци усмених прича је фан
тастична, невероватна. Зар нас приповедач не припрема тако на увид да је
изворна представа коју смо донели са собом на свет изузетно захтевна и да
тражи од нас много вере?26 Та представа ће тражити најпре одметање у не
познато, затим сасецање чудовишта сопствене нагонске, деструктивне при
роде, а потом, истрајну, потврђену борбу за опстанак за царском трпезом –
трпезом духовне владавине. У обичном животу, подвигом ћемо сматрати
храбар одговор душе на животне догађаје. „Та неочекивана одступања не
спутавају главну намеру нити је подржавају. Она је заправо прекрајају, као
да одговори душе на животне догадјаје истовремено мењају устројство и ла
ђе и њене путање. Права је вештина урасти у свет.“27
Колико нам за право дају народне умотворине ако почнемо да их по
сматрамо као традиционалне моделе за „урастање у свет“? Ако се основни
психолошки задатак сваке индивидуе састоји у отварању према свету, у ура
стању у њега, како тврди Хилман, могуће је процес иницијације посматра
ти као процес психолошког сазревања. Сазревање омогућује да се „личност
одврати од фокусираности на егоцентричне преок упације и окрене се пре
окупацијама заједничким читавом људском роду, да надрасте себе и усме
ри своје позвање према свету и његовим захтевима“.28 Какав модел служења
заједници нуди усмени приповедач? Надасве, реч је о служењу „царству“.
Царство је у бајкама метафора за успињање до врхунске мудрости. До му
дрости јунак стиже савладавањем страха од света. Начином на који савла
ђује страхове, он постаје образац за преображај сваког појединца, а тиме и
заједнице у целини. Дакле, царству, заједници, најбоље се служи уздизањем
23
24
25
26
27
28

Hilman, str.213.
Hilman, str. 226.
Hilman, str.228.
Hilman, str. 305.
Hilman, str. 309.
Hilman, str. 360-361.
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изнад страха, пуним откривањем сопствених потенцијала, стицањем спо
којства које доноси мудрост.
 он, говорио је Хераклит. Карактер је судбина.
Етхос антропои даим
Какав карактер је способан да изнесе подарени жир до храста, да изведе пут
самоспознаје до краја? Усмени приповедач открива: то је бунтован, проми
шљен, упоран, маштовит, човек усмерен ка визији, истрајан, непомирен са
препрекама, покренут, мотивисан, обдарен интензивном енергијом, само
дисциплином, амбицијом, чврстим уверењима, узвишеним идеалима, само
контролом. Делија-девојка, видели смо, поседује све елементе овог, идеал
ног модела.
Модел понашања који носи јунакиња бајке, дакле, састојао би се у од
говорима на дејство Нужности чије лице увек носи црте агресије и госпо
дарства. Бајка нам овим моделом сугерише и хронологију правилно заузе
тих ставова:
■ пружање отпора, отворено испољавање гнева;
■ одрицање од старог идентитета, стављање маске жељеног иденти
тета – односно стварање визије жељеног идентитета;
■ просторно дистанцирање од почетног стања;
■ прихватање изазова, ситуације која захтева одлучност и будност
(активирање свести – сабље);
■ демонстрација будности у савладавању деструктивних, нагонских
сила у сопственој природи (одлуку о даљем путу донеће особа повишене
свести);
■ откривање нове енергетске силе унутрашњег гласа, самопоуз дања
(ово је омогућило активирање будности, воље у претходном стадијуму);
■ потврда сопственог поверења у унутрашњи глас и непозната под
ручја, еволуирање у том поверењу кроз нове изазове, кроз борбу мушког и
женског принципа у сваком појединцу;
■ демонстрација лукавства и хитрости у борби са Глупошћу, слепи
лом физичке снаге, а све зарад:
■ постизања вишег циља – духовног сазревања, поседништва над езо
теричним знањем – над мудрошћу и спокојством.
Овај пут, показује бајка, захтева бунтовну, упорну, мотивисану инди
видуу, склону самодисциплини, чврстим уверењима и узвишеним идеали
ма. Оружје које се мора на тај пут понети са собом је: спремност на отворе
но показивање емоције (отпор), будност свести (сабља), поверење у сосп
твени глас (коњ), мудра и правовремена реч (лукавство).
Можда је најузвишенији циљ приповедања, у ствари, подстицање сла
бих и клонулих да поново осете величину уписану у сопствени жир. Мо
жда се краљевски пар на крају бајке не образује зарад себе, него ради ства
рања, нове, јединствене судбине која ће поново кренути у сазнавање запи
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са у жиру. Могуће је да отуда потиче осећај извесне поновљивости на крају
сваке бајковите приповести, јер је стаза коју описује бајка поновљива, веч
на. Краљ и краљица нису фигуре постављене да владају, већ да служе дру
гима као врхунски психолошки циљ.
Хилман, у складу са својом јунговском оријентацијом, тврди да по
стоји врста интуиције својствена целокупном људском роду, посебна врста
сензибилитета који он назива „митским“. Рецепција мита почивала би упра
во на овој врсти интуиције. То је способност опажања парадигме, вредног
обрасца која се активира приликом праћења митских дешавања. Модел ју
нака бајке усваја се захваљујући истој врсти сензибилитета.
Коме припада глас приповедача? Извориште усмене бајке је мистери
ја колико и пут њених јунака. У неком имагинативном, хилмановском кон
тексту, могуће би било одредити тај глас као глас видовитог коња Накара
де, Дајмона, анђела чувара свеопштег човечанства. Свакоме Дајмону, пи
ше Хилман, потребан је властити удео у лепоти… (он) жели да буде виђен,
запажен, признат… Метафора је његов матерњи језик, исти онај који тво
ри поетску основу ума,29 а бајка се, видели смо, може разумети као проши
рена метафора, алегорија, парабола о жиру који је кренуо на „храстовање“ .
Закључак
Психолошки приступ елементима иницијације у свету бајковних ју
нака заснован је на студији „Код душе“ Џејмса Хилмана и сугерише јед
ну од могућих порука фантастичне приповетке као специфично кодираног
текста. Реанимација античких, Сократових и Платонових идеја о Дајмону и
Ананкама омогућила је успостављање одређених паралела. Приповедач је
посматран као преносилац важног животног упутства. Чудесни помагачи и
повољне ситуације тумачене су као отелотворење Дајмона, тајног личног
пратиоца, анђела чувара, унутрашњег сократовског гласа који познаје запис
утиснут на жиру сваке поједниначне судбине. Непријатељи јунака бајке би
ли би отелотворење Ананке, Нужности.
Јунакиња бајке „Отац и његове кћери“ (Чајкановић, 62) анализира
на је као радикалан модел откривања сопствене парадигме, записа у жи
ру „храстовите“ животне путање. Модел понашања који носи јунакиња ове
бајке састојао би се у одговорима на дејство Нужности чије лице увек носи
црте агресије и господарства. На тај начин, бајка се може разумети као ката
лог правилно заузетих животних ставова: пружање отпора границама, отво
рено испољавање гнева, одрицање од наметнутог идентитета, дистанцира
ње од почетног стања, константна будност, опрез при савладавању нагон
29 Hilman, str. 69, 70.
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ских сила у сопственој природи, лукавост и хитрост у борби са Глупошћу,
постизање вишег циља у виду духовног сазревања, мудрости и спокојства.
Овакав приступ тумачењу елемената иницијације омогућава сагледа
вање вишег циља приповедања, а то је подстицање слабих, клонулих или за
спалих да се суоче са заборављеним значајем записа у жиру сопствене, хра
стовите судбине.
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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 reanimation 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 supporters and favourable circumstances have been interpreted as the embodiment of Daimon,
a secret personal companion, angel savior, Socrates’ internal voice that knows the insignia 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 manner the tale could be understood as a catalogue of all the right approaches to life: a defiance 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 opportunity 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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АЛБАНСКА ВИЛА-ЗАНА
Резиме
Митологија представља скуп митова и њихово проучавање унутар једне ци
вилизације или народа, или у једном историјском раздобљу.
Мит, у историјском смислу, представља причу из народног предања која го
вори о надприродним бићима, прецима или јунацима и њиховим необичним, натпри
родним делима. Такође се може дефинисати и као стварна или измишљена при
ча која се обраћа свести једног народа путем одређених друштвених и културних
образаца или снажних колективних осећања (укључујући предрасуде и сл.).
Митолошко биће се може објаснити као појава у виду чудовишта, присут
на у фолклору и митовима једног народа.
У наставку текста биће представљена Зана (албанска вила) као митоло
шко биће у народној митологији Албанаца, њен изглед, склоности, способности, од
нос према људима и сличности са другим вилама.
Кључне речи: веровање, вила, Зана, митологија, митолошко биће, народ,
обичај, фолклор

Увод
да би се дао шири, потпунији опис митологије једног народа, поред
постојећих литерарних студија на ову тему, потребан је дужи временски пе
риод, уз систематско истраживање различитих предела земље. Код Албана
ца, нажалост, још увек нема конкретних доказа да би се могло објавити из
дање о албанском митолошком свету који је веома богат и, у неким краје
вима, очуван и живи и дан данас. Али, са друге стране, постоје сакупљени
материјали о непотпуним запажањима и студијама, што од стране страних
аутора, што од албанских стручњака у поменутој области. Потпунији пода
ци и анализе налазе се у делима познатих албанолога, као што су Хани (Ha
ni), Нопча (Nopça), Дурхам (Durham), Ламберци (Lambreci), Ечерем Чабеј
(Eçerem Çabej) и многи други. Сакупљених материјала о албанској митоло
гији има много и налазе се у различитим часописима (нпр. „Звездана све
тлост“ („Hylli i dritës“), „Светлост“ („Drita“)), или у другим издањима, и да
ли су важећи допринос за упознавање и чување овог значајног дела култу
ре Албанаца.
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Митови, ритуали и веровања, углавном паганског порекла, прожети
су елементима и догађајима монотеис тичке религије као и код осталих на
рода. Митолошки феномени се могу опазити у начину живљења, у традици
оналном начину исхране, у ношњама, земљорадњи, сточарству, занатству,
као и у прославама. Најзначајнији ритуали, обичаји и веровања у животу чо
века везани су за дом и околину дома (воде, посебне врсте дрвећа). Ова ве
ровања су задржана до данас кроз митолошка бића у митолошким прича
ма. Митолошких бића има пуно, али веровања и магијских ритуала у окви
ру митологије, готово да не могу да се наброје, јер свака област, зона, етнич
ка заједница, племе, село, фамилија, итд. може да поседује одређене осо
бености, одређена сујеверја, „иновације“ или навике које нико други нема.
Једно од поменутих многобројних албанских митолошких бића јесте
Зана (вила)1, која заузима посебно место у деловањима хероја описаних у
баладама, као и у митолошким легендама. Њени древни корени могу се опа
зити у свакодневном контексту култа природе код Албанаца. Треба напоме
нути да се најчешће јавља у виду Зане са планине, односно планинкиње.
Пре појаве Зане, са њеним суштинским атрибутима, опажа се улазак
божанства, девичанске природе, заштита биљака и дивљих животиња, жен
ских божанских ловаца.
Порекло имена Зана
Објашњавајући древно порекло албанске Зане, Норберт Јокл2 (Norbert
Jokli) сматра да ово име долази од имена Za (zani, zëri) или, што је и веро
ватније, спајањем ове речи са романскм именом Diana, илирске богиње ло
ва. Ово мишљење је потврдио историчар Константин Јиричек (Konstantin Ji
riçek). Познати албански лингвиста, Ечерем Чабеј (Eçerem Çabej), је у фран
цуском часопису „Међународна ревија балканских студија“ („Revue interna
tional des etudes balkaniques“) истакао да поменуто митолошко биће није по
знато само код народа Балкана, већ и у арапском свету, одакле се чини да је
дошло код албанског народа.
Највише пажње привлачи присуство Диане са именом Зана-Зина код
Румуна, дакле једна паралелна еволуција истог илирско-трачког имена код
Албанаца и код Румуна. Али није у питању само име, већ чувају и исте атри
 е (M.
буте, атрибуте заједничке за ово божанство код оба народа. М. Елиад
Eliad e) је рекао да је „Зина централна фигура румунског фолклора“.
На северу Албаније је заступљена Зана, а на југу Зъра (zëra).

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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Називи за Зану и њен спољни изглед
У народним веровањима Зана представља једну неизмерно лепу мла
ду жену, девојку, пуштене дугачке косе до струка или колена и окружене
светлошћу. Најчеше се појављује обучена у одећу младе, што варира од ме
ста до места где се чувају ова веровања.
На високим планинама обучене су у џублете3, а на висоравнима Ђако
вице, у области Мирдита, Лаберије, Чамерије4, Тетова, деловима Скопља и
Куманова носе народну ношњу поменутих места, као и у другим областима
које насељавју Албанци.
У народном веровању се такође чува пуно митолошких бића која се у
албанској митологији појављују са новим именом и са понеким разликама у
схватању. На Косову су присутне „беле“ (të bardhat) које подразумевају лепе,
прелепе девојке, дакле, сличне су Занама. Код Арбреша у Италији (албанска
дијаспора) се појављује „фата“ (fata), која представља Зану. Такође, у север
ним деловима Албаније спомињу се „фљочке“ (floçkat), лепе девојке дугач
ке косе, за које се верује да бораве у водама и бунарима. Чак су и „кшетре“
(kshetra) или „кштезе“ (kshteza) имале сличности са фљочкама. Планинске
младе, односно планинске Оре биле су врсте Зана, име које се изразито рет
ко изговарало. Њихово име је било табуисано (забрањено). Стога, замењи
вале су се именима, као на пример „Видели су Беле“(Kanë pasur të bardhat),
„Оне срећнице“ (Ata i lumtura), „Оне добрице“ (Ata të mira) итд.
У месту Дука (Вљора), на планинама Лаберије, верује се у једну врсту
Зана које се зову Дренуше (drenushat) и појављују се у облику краве.
Према Чабеју (Eçerem Çabej) Зане планинкиње се обично описују као
планинске девојке које поседују надљудску моћ, али и са посебном способ
ношћу да певају и играју. Према Тирти (Mark Tirta) Зане имају децу коју љу
љају у колевкама, са којима се играју, којима певају и свирају музичке ин
струменте. Народ каже: „Пева као вила планинкиња“, а пошто углавном из
лазе само ноћу, Зане су познате и као „ноћне виле река“ (zanat e natës së lu
mëve) .
Често се у животу или у послу налазе три Зане заједно и свака од њих
има своје сопствено функционисање; али налазе се и две или једна усамље

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. Оличење њихове снаге је у дивокозама, али у трима дивокозама, у јеле
ну, голубу или у дивљој свињи.
Простор и време
верује се да су насеобине зана биле у густим шумама, где људска но
га није могла да крочи, обично у пећини. Пећина је могла да буде на оштром
понору стене куда људи нису могли да иду. Боравиле су на врховима плани
на, изнад стена, на хладним изворима. Посебно име су добијале према вр
ху планине или пропланка где су живеле, на пример: Зана са Велечикута, са
Визора, са Шаре, итд..
Зане имају децу коју пазе у колевкама, плешу, играју у колу, свирају
музичке инструменте, али ништа се не зна о њиховом друштвеном животу;
ту и тамо се верује да су рађале децу без да су имале контакт са мушкарцима.
Разликују се по храбрости и унутрашњој борилачкој способности. Ка
же се: „Онај човек је храбар као Зана“, „…борбен као Зана“, „…јак као За
на“, у схватању натприродне способности. У овом погледу, може се рећи да
имају сличности са древним Амазонкама у Малој Азији.
Саме Зане поседују снагу да устреле, да учине људе снажним, да из
баве оне који су у невољи. Оне љубоморно чувају своје територије и устре
љују оне који покушавају да им наруше мир или их узнемиравају док се
играју на планинским ливадама. Стога је обичај да се при одласку на плани
ну прави што већа бука, у циљу обавештавања Зана да се људи приближа
вају. Примери који илуструју поменуту снагу Зана могу се наћи у крајиш
ничким јуначким песмама. Једна од многобројних поменутих песама у ко
јој се може видети снага, моћ, доброта вила јесте „Мујина снага“5,а она гла
си овако:
Lum e lum per t’lumin Zot,
Nu’jem kane e Zoti na ka dhane!
Kurr ish’kane Muja djale i ri,
M’a kish cue baba n’rroge tu njizotni;
Coban lopesh zotnija e ka ba,
Per gjith dite bjeshket Muja tu’i kerkue;
Per gjith dite nder gurra t’u u freskue,
Per gjith dite nder mriza tuj pushue
Rruge as shtek pa njofte nuk ka lane
M’i con lopet gjithhere ku s’i’n kane
’I nate lopet cobanit i paskan hupe
E tu shpija nu’ka mujte me dredhe

Мили Боже на свему ти хвала,
Нисмо били, а Бог нас је дао.
Кад је Мујо био момче младо,
Отац га је дао у службу код газде.
За кравара газда га постави
Да поваздан Мујо брда обилази,
Крај извора ваздан да ладује,
На пландишта ваздан да почива
Не размине стазу ни богазу.
Гонио је краве где нису допрле,
Док вечери једне краве не изгуби,
па не смеде дому да се врати.

5 „Fuqia e Mujit”; http://www.rastko.rs, 22.03.2013.
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Buze nji shkambit m’u ndale asht ngushtue
Asht ule djali aty per me fjete
Paj dy djepa aty ki’n qillue;
E kan marre brimen e tuj kjajte
M’asht avite Muja me i shikjue
Po i pajton tuj i pekunde
E t’dy djepat ika vun ne gjume
Bardhe si drita dy Zana atehere kane ardhe
-Ty, qysh te thone – Mujon e kan pveteZo’! c’te ka pru n’ket vend e shka t’ka trete!Muja atehere shka u ka thane
Rrogtar lopesh un kam qillue
Per gjith dite kto bjeshke i kam kerkue
Mue rreziku sot ka ardhe me me ndeshe
M’kan hupe lopet, e askund s’kam mujte me i gjete
Ktu m’xu nata e u ngja per me fjete
S’mylla sy prej vajit, qi kam ndie
Ishin kane tuj kajte keta dy fmi
Kurrkund carje fmia nu’m’kan lane
M’u kan dhimte e jam hudhe me i pajtue
I pajtova e sa grima n’gjume i kam vdue
Po Zo’! shka jeni me gjithe ket drite?-Zana jemi, Mujo, tuj shetite,
-Tuj u sjelle na njerzvet me u ndihmue,
Ti c’fare ndere, Mujo, po na lype?
Qi dy djepat na ike vu ne gjume?
A don force, Mujo, me qindrue?
A don lufte, Mujo, me luftue?
A don gja, Mujo, a don mall?
A don, dije, Mujo a don gjuhe?
Lyp shka te duesh Mujos te i kan thane
Kqyr Muji atehere c’ka qite e ka thane:
-Shpesh po m’ngucin cobanija
Shum inad cobajt si me kane
Paj me force me ja u kalue un due
Njana shoqes Zanat atehere i kan thane:
-Tamel gjiut Mujit per me i dhane
Tamel gjiut i kan dhane me pi
Me tri pika djalin m’a kan ngri
E ika fale Zoti kaq fuqi
Sa me e luejte shkambin ma t’madhin

Крај крша је једнога застао
И лего чобанин да спава.
Две колевке Мујо ту затече,
вриска и плач из њих се разлежу,
па им приђе Мујо да погледа.
Хтеде Мујо колевке да смири,
све док нису колевке заспале.
Тад стигоше до две сјајне Зане.
„Ко си ти, бре?“ Муја запиташе,
и како си к нама залутао?
А гле Муја шта им одговара:
„Чувар крава бех се задесио,
поваздан сам брда обходио,
и данас ме невоља нагнала,
стопих краве, не могах их наћи,
ноћ ме стиже, те застадох на конак.
Ал’ од плача, ни ока не склопих,
плакале су ове две макање,
на миру ме деца не пуштаху,
сажалих се, устадох да их омирим,
умирих их, те се успаваше.
Али, Боже, ко сте ви, у сјају?“
„Ми смо, Мујо, у планини зане,
шетамо се, људе помажемо,
А награду какву хоћеш, Мујо?
Што си обе смирио колевке?
Хоћеш снагу Мујо, да победиш?
Хоћеш, Мујо, бојем да војујеш?
Хоћеш блага Мујо, и иметка?
Или знања, језике да познаш?
Тражи, Мујо!“ рекоше му зане.
Гледај Муја шта им одговара:
„Чобани ме често задиркују,
из ината, најгорег заната,
дајте да их све редом надјачам?“
Једна од вила тада им рече:
„Из прсију даћемо му млека!“
Одлучише, па му млеко даше.
С три капи се јунак заситио,
Бог му је такву снагу дао,
да је стену могао да крене.
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-Kape gurin! – Zanat i kan thane
Njimi okesh e ma guri ish’kane
E ka kap gurin njimi okesh
Badihava peshue me duer e ka;
Der n’nye t’kames vec e n’mujt ma
Njana shoqes Zanat atehere i kane thane:
-Edhe do tamel Mujos me i a dhane
E ka marre tamlin Muji e e ka pi
E ka kape gurin me e peshue
Deri ne gju ai gurin e ka cue
E ka ugje prap n’toke e ka pushue
Kqyre Zana sa mire ka thane:
- Edhe pak gji Mujo me i a dhane
I ka dhane prap gji per me pi
Sa don Zoti t’i ka dhane fuqi
E e ka marre gurin me e peshue
Deri ne shoge (brez) gurin e ka cue
E kan pa Zanat e kan kqyre
Njana tjetres prap te i kan thane:
- Opet (perseri) Mujit gji lypet me i dhane
E ka marre Muji gji me pi
O! se c’po i ep edhe Zoti fuqi
Kenka ba si me kane drangue
Ka marre gurin me e peshue
N’cep te krahit Muji e ka vdue
Njimi okesh gurit i ka qindrue
Njena shoqes Zana c’ka i ka thane:
-Tjeter gji Mujit mos me i dhane:
Pse tjeter gji Mujit per me i dhane
E batis dyrnjan ana-m’ane,
Atehere Zanat Mujin po e zhgjertojne
Se sa t’vogel qi po flasin:
Permbi krye hana tuj i shikjue
Permbas shkambit hija tu’u zgjatue
Sa miqsisht me te kan kuvendue
Kqyre Zanat, Mujit, shka i kan thane:
-Probatin na, Mujo, duem me te xane:
Fol ti, Mujo tash qysh po thue?-Tu t’jem ngusht, Zanat, me m’ndihmue!E ka fale Zoti sabahin
Ferk e ferk Muji kanka cue
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„Хватај стену!“ рекоше му зане,
Беше стена од хиљаду ока,
и дохвати камен од хиљаду ока.
Узалуд га рукама обујми,
до чланака само га подиже.
Тада једна вила другарици рече:
„Да још млека Мујо нам попосе!“
Узе Мујо да још млека сиса,
па дохвати камен да опроба,
до колена камен подигао
па батали да мало почине.
Али гледај виле како збори:
„Још прсију да ми Мују дамо“
Опет даше Мују да посиса,
доби снаге да сам Бог поможе
и дохвати камен да опроба,
до појаса одмах га подиже,
а виле се на то погледаше,
једна другој овако рекоше:
„Још прсију Мују да ми дамо!“
Стаде Мујо из прси да сиса,
О! Колико снаге Бог му даде,
као змај се беше учинио,
узео је камен да опроба,
на раме га беше подигао,
од хиљаду ока камен задржао.
Међу собом виле тад рекоше:
„Више Мују прси да не дамо,
Ако аш Мују још прси дамо,
уништиће вас цели дуњалук!“
тада виле с Мујом говораху
како слатко с њим говораше,
а месец их одозго посматра,
иза стена сенке се отеле,
пријатељски с Мујом беседаху,
и овако зане Мују веле:
„Ми хоћемо да си нам побратим,
Кажи, Мујо, да ли ти прихваташ?“
„Када будем у невољи, зане, помагајте!“
И тако им Бог ујутро дарива,
по трагу се Мујо повратио,
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I ka gjet lopet e ne shpi ka shkue
N’fushe t’Jutbines Muji kur a ra
Bytym shoket e mbledhun i ka pa
Se me Mujin aty i’n kene msue
Me i a mujte Mujit tuj ladrue
Kqyre seri Muji shka ka ba:
I a ka nise me cobaj me ladrue
Send ma t’fortin me dore e ka kape
Pese konope perpjete i ka dhane
As kurrkush me fole nuk po flet
Se me thue kur po i bjen
Dekun n’toke gjinden po i qete
Prej zotnis – tha – Mujit asht largue
Prej zotnis – burri kur asht da
Ka dredhe n’shpi – tha – nanen per me e pa
E n’sa lufta Muji si po bjen
Ai gjith here me ndere si po del
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краве нађе и дома их врну,
на удбинско поље када паде,
бутум друштво Мујо ту затече,
где га увек беше застављало,
силећи и надјачавајући.
Ал’ да видиш како сада Мујо игра,
почео је с чобанима игру,
и најтежу ствар када дочепа,
далеко је пет конопа баци.
Нико не сме ништа да прозбори,
јер да неког и ноктом загребе,
не би у њем душе оставио.
Од газде је одмах отишао,
па је Мујо сам стао да живи,
почео је Мујо да војује,
у колќо је битки ускакао,
из сваке је с чашћу излазио!

Наведена песма говори о јунаку Муји који је у детињству био сла
башан дечак, слабог здравља и без имало снаге. Учинивши добро Занама,
успављујући њихову децу у колевкама у сред шуме на стени, оне су га пита
ле шта жели за узврат. Муја је тражио снагу. Зане су му својим мајчинским
млеком подариле снагу. Постао је толико снажан да је могао да носи огром
ну стену. Према другој верзији зане су Мују напојиле неком врстом сока ко
ји су узеле од шумског пастира, магичног пастира кога само Зане могу да
нађу и нико други. На тај начин су Муји подариле снагу. Такође, једна дру
га Зана је била лична Мујина Зана и она га је обавештавала када су његови
пријатељи у опасности.
У другим случајевима (песмама), ослепеле очи су испирале, умивале
соком од овог магичног чобанина и на тај начин их опорављале и враћале
им вид бољи него икада. Чак постоје приче да су Зане враћале очи борцима
који су их изгубили у рату, тако што су их испирале водом са извора код ка
мена где бораве, за који само оне знају где је. У тешким тренуцима Зане до
лазе у помоћ албанским ратницима. Оне помажу у боју и саме учествују у
битци. Код северно албанских брђана поређење ратника са Заном је његова
највиша оцена храбрости и мушкости.
Са друге стране, Зане се представљају као смртни непријатељи љу
ди, нарочито када нарушавају њихов мир и природу којом су окружене. По
некад осакате човека, а могу и да усмрте. Зана може да уништи усеве се
љацима у случају да сељак начне свежу земљу у шуми. Када човек посе
че дрвеће на светом месту испред извора, оне навуку несрећу, исеку му ру
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ку или ногу и слично. Зане на тај начин штите природну вегетацију од чо
векове руке.
Постоје и случајеви када Зане постану човекове куме и помажу му.
Претпоставља се да се у томе претставља различита скала еволуције ове бо
гиње у различитим периодима друштвеног развоја.
У песмама братоубиства Зана узима форму младе и наговара браћу да
се боре за њу.
Однос људи према занама
Људи са планина, тамо где се чува култ Зане, верују да не треба спо
мињати Зану, јер је то опасно. Да би именовали Зану, они користе еуфеми
зме као што су Shtojzovallet (Shtoj, Zot, vallet; Продужи, Боже, игру), Shtoj
zoreshat (Shtoj, Zot, rradhët e tyre; Продужи, Боже, њихов мир). Ово има ве
зе са менталитетом према коме се име богиње не изговара ни у ком случају,
јер то доноси несрећу.
На планинама постоје камени извори, густе шуме које се према веро
вању људи са планина чине тешким, опасним, тако да се људи плаше да ту
да пролазе, јер могу да буду рањени, мистериозно погођени од стране Зана.
Дрвеће на планинама, често покрај извора, најчешће се везује за паганско
порекло, уз древне сахране или са легендарним херојима, али су понекад,
у неким случајевима, повезане са култом Зане. Снага овог планинског кул
та чувана је и кроз планинско жртвовање на овим светим местима. Тако да
до данашњих дана имамо жртвовање животиња на врху планине Томор (Бе
рат), на Румији, на планини светог Алије, итд. Према народном веровању,
овде Зана заузима култно место, јер борави на планинама и високим про
планцима. Затим, прославе врхова планине Томор, на Кендревици, Гјаљи
ци, Паштрику одржаване су 15. Августа, што је и дан славља романске Ди
јане, а касније и Свете Марије код хришћана. Потом, жртвовање је у неколи
ко случајева, према митским легендама, био искључиво атрибут Зана, а жи
вотиње које су жртвоване биле су газела или дивокоза. Ово је много јасни
је изражено у прослави планине Буканик и Св. Илије (обронци Елбасана).
У неке пећине на планинама се иде и да би се молило: девојке да би
имале среће на свадби и у браку, жене да би имале децу или да им деца по
живе. Ту, у пећини, остављају се паре, приноси жртва или остављају разли
чити симболични поклони. Пећине се (не обавезно) везују за култ Зане. У
неким случајевима носе имена Зана (нпр. пећина св. Георгија6).
За Зане се такође везује и симбол плодности, одакле и потиче албан
ска реч shtatzënë (трудна, благословено стање).
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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Зана и Ора
Ора је митолошко биће албанских народних веровања које се предста
вља у лику жене или змије која живи у брдима, шумама и пољима поред из
вора или поред станишта људи. Она доноси срећу, помаже добрим људима
и кажњава зле.
У народном говору када се спомене Зана и Ора, мисли се на виле,
shtojzotvallet (Shtoj, Zot, vallet; Продужи, Боже, игру). Зане и Оре су митоло
шка бића, док реч shtojzotvallet долази као еуфемизам за обе заједно.
Овакав говор је постао уобичајен на прелазу из 19. у 20. век, док се да
нас у писаном говору дешава да се спомене еуфемизам вила (shtojzovallet)
када је реч о митолошком бићу.
Зана и Ора, иако са истим значењем, имају различите функције. Ора
има одређене „обавезе“, она је мистериозни стараоц одређеног предела, од
ређене куће или одређене индивидуе. Зана је најчешће храбра, јер се у на
роду каже „храбар као Зана“, док се то исто не може рећи и за Ору. Зана је
и много лепа и каже се „лепа као Зана“. Оре могу, али не морају бити лепе.
Зане и Оре поседују надљудску и мистериозну снагу, способност да
устреле, убију човека, али и да му помогну. Углавном устрељују мушкарце,
који се усуде да гледају наге виле док се купају под месечевом светлошћу,
или било кога ко се меша у њихову екстазу током плеса. Према Орама и За
нама треба бити учтив и не треба их узнемиравати када се одмарају поред
потока. У супротном, оне могу да постану злобне и да се свете, и могу да
претворе оног ко их је узнемиравао у камен.
Глагол „me shitue“ (ранити) је повезан са једном мистеризном способ
ношћу коју поседују само виле које, када их људи наљуте, устрељују их, та
корећи, остављају их без памети за цео живот, неспособне за живот, заледе
их на месту, паралишу их.
Зане и Оре устрељују сваког, било жене или мупкарце, старе или мла
де који производе ужасне гласове, тонове током певања или, са друге стра
не, својим магичним плесовима и другим средствима исто тако лече или да
ју надприродну снагу, уз помоћ огледала на грудима, свакоме ко је освојио
њихову симпатију.
Зана и друга митолошка бића
Албанска Зана има пуно сличности са другим вилама Балкана, а једна
од њих јесте вила у словенској милологији. Словенске виле7 планинкиње 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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јављају као јако лепе, витке девојке дуге косе која се расплетена спушта низ
леђа и груди. Боја косе је обично била плава или риђа, а говори се и о злат
ној коси. Такође носе беле, танке хаљине, тако да често у народним песма
ма добијају епитет „бела вила“. Имају крила и окриље8. У окриљу се нала
зи натприродна моћ виле.
Споменули смо да се Зана може преобразити у краву и имати живо
тињске ноге. Исто тако се словенске виле могу преображавати у различите
животиње, првенствено у лабуда, сокола, коња или вука, а у поезији виле че
сто имају животињске ноге, козје, коњске или магареће.
Обема вилама се наглашава лунарни карактер, јер се појављују и ига
ру ноћу, на месечини. Такође, обе виле поседују надљудску моћ и могу и да
помажу људима, јунацима у биткама, али и да их ране, окамене, озледе, уби
ју.
Приношење жртви је још једна заједничка одлика. Словенским вила
ма, у култу и обичајној пракси се често приносе жртве на лековитим извори
ма. Један број митолога износи предпоставку да свако ко се на каквом нео
бичном извору умије или напије воде мора бацити у извор метални новчић
или обесити какву траку, крпицу, парче вунице окачити на дрво или на грм
поред извора. И данас крај фонтана можемо видети да народ баца металне
новце, што је прежитак древније праксе, иако са сасвим другом функцијом.
Вилама се радо приносе жртве у цвећу и венцима, у пољским плодовима.
Закључак
Митолошких бића код Албанаца има много, али веровања и магијски
обичаји у овом пољу готово да не могу да се наброје, јер свака област, сва
ка зона, етничка заједница, верска заједница, сеоска, породична заједница
итд. може да поседује своје особености, нека своја сујеверна веровања, не
ке „новине“ или обичаје које нема нико други. Чак шта више, и сам човек,
као индивидуа, може да има свој особени свет у свету магије, у митологи
ји уопште.
Митологија је бунар без дна чија вода никада не пресушује. Стога, ка
ко је речено на почетку, можемо представити само фрагменте из овог древ
ног поља културе, древнијег од сваке религије у сваком погледу. Свакако, ја
вља се потреба за једним обимним делом у коме ће се представити албан
ска митологија која је, у новим економским и културним условима, изгуби
ла улогу коју је имала и убрзо би могла да падне у вечити заборав. Тиме би
се осиромашила историја културе албанског народа.
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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Различити обичаји, уз одређене церемоније, магијске радње, у већини
случајева су повезани са годишњим добом, са гозбама, светим датумима, са
одређеним делом дана, као и са местом или одређеним објектом. Неки оби
чаји се обављају у пролеће, други на јесен, неки на дан одређене гозбе, неки
баш у уторак или петак, итд. Неки обичаји се изводе у поподневним или ве
черњим сатима, јер „тако треба“. Неки су везани за одређана узвишења, од
носно брда, за дрво храста, за гроб, за света и часна места, итд. Неки се чак
односе и на почетак, односно на завршетак одређених послова.
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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 also be defined as real or invented story which refers to the consciousness of a nation using certain cultural and social patterns or strong collective feelings (including prejudices 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, tendencies, abilities, relationship with peoples and similarities with other villas.
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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 sukoba u jednoj državi, regionu, a i šire. Međureligijski konflikti pune stranice istorijskih svedočanstava, a kako se istorija ponavlja slična dešavanja se nastavljaju. Problem je što se
povodom toga malo šta preduzima. Rad sadrži nekoliko konkretnih i analiziranih primera 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 Religiija 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

154

Sonja Smiljanić: Slika religije u očima srpskih medija

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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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 conflict in one country, the region and beyond. Pages of historical significance are full of inter-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 taken from existing media, as well as the conclusion of the research that online media are
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КУЛТ РИМСКИХ ВЛАДАРА
НА НАШЕМ ПРОСТОРУ
Резиме:
На територији Србије постоје археолошки трагови који недвосмислено го
воре да је на овим просторима био обожаван цар као божанство. Иако је та тра
диција била успостављена још од почетка римског царства (14. п.н.е), врхунац се
достигао на прелазу између трећег у четврти век почевши са Диоклецијановим ре
формама, а завршивши се 313, када је хришћанство постало званична државна ре
лигија. Тема рада је фокусирана првенствено на двојицу царева са наших просто
ра: Галерија и његовог нећака Максимина Дају у којима је феномен човека-божан
ства достигао врхунац.
Кључне речи: Цар, владар, тетрархија, божанство, храм, религија, култ

Култ римских владара на нашим просторима
култ владара успоставља се онда када се створе повољне околности
да се један моћни смртник прогласи богом. Овај феномен није непознат ни
савременом свету. Двадесети век донео је у својој најогољенијој форми фе
номен владара као божанства. Цена која се за то платила била је велика. Да
ли то значи да наше доба не може више да прихвати идеју да и човек одно
сно смртник носи епитете божанства?
Некад је то изгледа било сасвим другачије. Многа сведочанства го
воре да је човек могао да носи титулу бога и да је то било прихваћено и од
 а. Они су обећа
стране читаве заједнице. Сетићемо се само моћних фараон
вали бесмртан живот другима а вероватно да га нису имали ни сами. Међу
тим, народна вера казује нешто друго. Она владаре велича и клања им се.
Дакле, можемо закључити да свако време носи клицу из које може из
нићи диктатура на основу теологије.
Један од таквих периода јесте и епоха Римског царства када је владар
полако за себе присвајао све оне атрибуте који чине једног бога схваћеног у
античком смислу речи.
То се није догодило изненада. Неколико векова Рим је имао републи
канско уређење. Парламентарна заједница је била превазишла племенске
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стеге и ограничења и доносила је одлуке скоро демократским путем. Те од
луке су важиле за читаву Републику и биле су обавезујуће. Таквим уређе
њем Римљани су убрзо не само створили институције већ су стекли и свест
о важности да се те институције и сачувају. То је врло важно будући да је
сада друштво имало више алата у рукама да одржи стање које није центра
лизам.
Ипак, зачеци монархијске владавине препознавали су се и током пе
риода римске Републике. Како је све почело?
Почетак стварања монархије
Још из времена када је Помпеј (106–46) славио своју победу над Ми
тридатом, краљем чудесне земље Понт, он је из његовог поседа отуђио огр
тач који је носио Александар Велики. Овај трофеј није имао само антиквар
ну вредност, већ и симболичку. Исто тако, знамо да је Помпеј дао сам себи
назив Magnus(Велики), вероватно по узору на великог освајача.
Ни велики Цезар није био имун на источне утицаје. Овај љубитељ
Ксенофонтове „Киропедије“ у којој се говори о узрастању персијског цара
Кира који је вероватно стајао као узор апсолутног владара, био је евидентно
инспирисан хеленистичким Истоком и Александром Великим у коме је ви
део достојног ујединитеља целе тада познате планете.
Политику обожавања источних традиција и културе наставиће и Мар
ко Антоније (86 п.н.е -33 н.е), који ће сад експлицитно почети форсирање
оријенталних елемената у циљу преузимања фараонског мандата посред
ством женидбе са Клеоп
 атром, легитимном припадницом царске-фараонске
куће Птоломеја. Међутим, стари Египат више није био тако моћан и пред
стављао је само једну периферну област Рима. Антоније је све више наме
тао источни модел који је веома био мрзак јавном мнењу обичних Римљана.
Врхунац ове кризе разрешиће битка код Акцијума 31. пре Христа. Народ
ни страх је био и више него оправдан пошто би увођењем источњачких еле
мената у владавину и онако већ сумњиве Републике довело до масовног гу
бљења многих слобода Сената а самим тим и народа. Млади и амбициозни
Октавијан (27. пре Хр. -14. после Хр.) тада ће спасити Царство од директ
не опасности губљења државног идентитета. Међутим, обрт који ће уследи
ти оставља без даха и највичније мајсторе драматургије. Октавијан је запра
во имао исти циљ као и Антоније, само што се у то тада није дало поверо
вати, а он је лукаво прикривао своје намере. Он је кроз сопствено вртогла
во пењање по политичким лествицама почео скоро неприметно своје неза
устављиво уздизање ка божанственом. После значајних чиновничких успо
на, Октавијану недостаје још веома мало да се прозове Августом-„Узвише
ним“. Ту нит ће управо наћи у додавању титуле Pontifex Maximus. Ова титу
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ла носи врхунску свештеничку част и самим тим придодаје царској лично
сти и метафизичку димензију. И на спољно-политичком плану Август кори
сти источне обрасце по угледу персијске сатрапе и хеленистичке владаре та
ко да поставља по провинцијама гувернере који су по свом карактеру власти
спајали војне и цивилне функције. Циљ је испуњен. Августов Принципат ће
на мала врата увести Владара-бога у европску историју.
Август-узвишени
у чему је Октавијан видео оправдање свог царског достојанства? Као
што рекосмо, за то му је послужио Јулије Цезар (100–44. п.н.е). Он, не само
као тријумир1, већ као човек који је у свом тестаменту оставио могућност
наслеђиавња кроз усиновљење што би значило да је он зачетник успоста
вљања наследне власти. Тај усиновљеник био је тада још веома млади Ок
тавијан. То је човек који ће временом добити могућност да објави божан
ско порекло свог владара. То се и догодило. Октавијан је узео за себе титу
лу Август (узвишени) што му је омогућило да почне успостављати сопстве
ни култ.
Тако је Рим изгубио старо уређење а добио нешто сасвим ново.
Додуше, не може се рећи да је овај феномен био нешто апсолутно но
во ни за човека империје Рим. Већ је у старом свету био познат појам пер
сијског падишаха који је у оквиру своје владавине интегрисао и божанске
функције. Ту легенду и искуство су Римљанима пренели стари Грци.
Шта је то утицало да се појаве повољне околности из којих би се вла
дар могао назвати богом? Да ли је то можда криза републиканског система?
Засићење једне државне творевине која тражи излаз из колотечине? Могуће.
Наравно, испрва народ и сенат негодују. Ипак, широм империје поди
жу се храмови новопројављеном божанству Августу. Он сам у почетку као
да се снебива то да прихвати, међутим ускоро као да се и сам навикава на
нови положај.
Управо, у овој, 14. години пре Христа, један човек је себе прогласио за
бога. Тог тренутка мења се читава клима у империји и започиње прича ко
ја ће нас на крају одвести и у наше крајеве. Штавише, управо на том месту
прича ће се и завршити.
Поред Августа и његове јулијевске лозе која је обухватала владаре чи
тавог века, долазе друге владарске лозе које су мање-више прихватали на
слеђени концепт владања. Није потребно наводити династије понаособ. Мо
жда једино још треба поменути лозу Севера која понешто додаје постојећем
стању ствари. Ова династија која је достигла врхунац током владавине Сеп
тимија Севера (193–211) прва је почела толерисати оријенталне култове ко
1 Тријумвират је начин владавине државом од стране три владара.
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ји су иначе већ вековима бујали широм царства. Реч је првенствено о митра
изму, зансованом на староперсијским маздаис тичким веровањима у дуали
тет света који би представљао вечну борбу добра и зла. Ту је наравно и ре
лигија Јевреја. Осим тога и египатски култ Изиде и Озириса није био са ма
ло поштовалаца широм империје. Укратко, већином су то култови изразитог
имагинативног набоја и вантелесног доживљаја..
У мешавини оваквих струјања у народу појавила се жеља за оностра
ним доживљајем. Цареви су том захтеву изашли у сусрет наметнувши себе
као карику између два света. Са друге стране, услед многобројних пустоше
ња и ратова, временом се у држави почела осећати све већа несигурност. То
је било погодно тле и за развој екстатичких религија. Људи су једноставно
почели да прибежиште траже у свету екстазе ка божанству. Зашто онда да
се то божанство не оличи конкретним ликом? Зашто цар не би био та тачка
сусретња бога и човека?
Врхунац система који пропагира цара као бога успоставиће се влада
вином једног човека пореклом из Солина, античког града недалеко од дана
шњег Сплита.
Доминус – бог и господар
Диоклецијановом (284–305) реформом централне власти установље
на је тетрархија, посебан систем управљања римском државом, по коме је
врховна власт подељена између четворице владара – два цара са титулом
Август и њихова два усвојеника са титулом Цезар. Уз додатак да су Августи
представљали Јупитере2, а цезари Херкуле3 на плану одјека у божанском би
ћу. Временом, цезари односно Херкули добијали би прилику да и сами по
стану Августи односно Јупитери. Тада би старији владари одлазили у неку
врсту пензије. Бар је тако било договорено међу царевима. Међутим, ретко
се ко држао тога међу њима. Али било је и племенитих примера незлоупо
требљеног поверења.
Да се не би стекао утисак да је реч о некој полулегендарној саги или
миту са елементима фантастике, одмах треба рећи да порекло споменуте за
једнице царева-богова која се зове тетрархија понајпре треба тражити на на
шим просторима. На том путовању у средште паганског Рима од велике 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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ристи биће нам археологија, историја, етнологија као и многе друге области
људског знања. Трагови су разни и треба их сакупити.
Главни актери ове приче биће цареви Галерије и Максимин Даја. Пр
ви је своју задужбину подигао у данашњем Гамзиграду, недалеко од Зајеча
ра, док је други веома сличну структуру подигао у Шаркамену недалеко од
Неготина. Ова два цара су сасвим довољна да се опише крај једног древног
света који није био без извесног шарма и магије.
На крају споменућемо и чувног цара Константина, али он већ припа
да једној другој причи.
Како већ напоменусмо, све је почело од Диок лецијана.
Историја божанске тетрархије
Диоклецијан, човек војничке прошлости и „примитивног“ порекла
будући да није имао мушке деце, 293. године је усинио Галерија (Gaius Ga
lerius Valerius Maximianus) (владао од 293–311) личност сличног порекла и
карактера, као и поверљивог војног стратега који је био задужен судбином
источних провинција. Тим чином разбијено је двовлашће и Галерије је уз
дигнут од војсковође у ранг цезара, а та част се нешто раније указала и Кон
станцију Хлору, кога је усинио Максимијан. Створена је Тетрархија4. За ове
цареве од самог почетка владавине није било одмора, године су биле ратне и
немирне. Рим ће из овог метежа изаћи као победник. Галеријева улога у то
ме биће велика и неоспорна. Нешто касније, већ почетком четвртог века до
гађа се врхунац Галеријеве каријере, тада он стиче право на највећи утицај
у креирању државне политике и то посредно преко Диок лецијана. У томе
учиниће нешто што ће му касније оставити белег на биог рафији. Наиме, он
користи положај и започиње да наговара врховног цара на прогон хришћа
на. Поготово је значајна 304.година када је издат најокрутнији едикт против
њих. Лактанције, хришћанин који је писао о овим догађајима у једном је де
лимично у праву, а то да је Галерија заиста мање слепа мржња, али сигурно
у већој мери васпитање наводило на овакво обрачунавање са хришћанима, и
као да се чини (из извора) да је он чак можда једини иницијатор прогона ко
ји се догађао почетком IV века (Laktancije, 10.6.)˝. Могуће је и то да је он је
дан од највећих посредних прогонитеља хришћана у Старом свету. Како год
било, следећа 305. биће вишезначна и необично важна година у животу Те
трархије. Те године Диоклецијан и Максимијан су прославили двадесетого
дишњицу своје владавине (vicennallia). Галерије и Констанције су постали
Августи, док су Mаксимин Даја и Север II (305–307) унапређени од стране
Галерија и Констанција у цезаре. Старији августи су постали приватна ли
ца, док су царску одору обукли Даја и Север и постали цезари. Наредне го
4 Laktancije, O smrtima, 8.1. str. 35.
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дине (306) Констанције Хлор умире у Јорку у Британији, Галерије прибега
ва тактици у циљу ојачавања сопственог положаја, уздиже Севера на поло
жај коавгуста а Констанцијевог сина Константина, касније под називом Ве
лики, према коме је изгледа гајио наклоност, на место цезара. Тада наступа
време унутрашњих сукоба. Максимијанов син Максенције озлојеђен соп
ственом минимизацијом од стране Августа покушава да узурпира њихову
власт и то на тај начин што ће наново довести свог оца на престо. У другој
половини 307. Галерије креће на Максенција и некако успева да одржи соп
ствени положај (Laktancije, 27.2.). Те године гине и Север, а Галерије ће 308.
довести Лицинија на његово место. У царству ескалира озбиљна криза ра
ди које је дошло и до окупљања тетрарха 308. Озбиљност ситуације се ви
ди и из чињенице да је на састанку присуствовао и сам умировљени Дио
клецијан, који забринут за опстанак система, вероватно покушава да саве
тодавно помаже у изналажењу проблема. Могуће да је све то време и време
које је уследило остарели Божанствени с тугом у срцу гледао из своје пала
те у Сплиту унутрашње раздоре међу својим изданцима. Најзад, он и умире
надживевши већину млађих савладара, вероватно 316. године. Слично свом
поочиму и Галерије, током последњих година живота се повлачи у комплекс
зидина Феликс Ромулијане. Ве
роватно да је овај уморни и бо
лесни цар хтео и пре времена
да поднесе оставку и да поста
ви свог ванбрачног сина Канди
дијана за цезара. Међутим Ав
густ Галерије оболева од тешке
болести (311), објављујући кра
јем априла Едикт о толеранци
ји којим је обустављен прогон
хришћана. Неколико дана по
сле тога он и умире. Смрћу Га
леријевом као да је умро и по
следњи правоверни тетрарх, по
што од тада Царство почињу по
тресати немири изазвани борба
ма за власт, који су истина, у не
кој мери осликавале време и ко
је је претходило овом.
Група тетрарха из Венеције
(црвени порфир)
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Иза Галерија остаје један млади претендент у даљем успону, Констан
тин Велики. Међутим, он раскида са традицијом ранијег система и врши
одређени повратак на централну фигуру само једног цара. Додајмо томе да
Константин мења и верску политику старога Рима и уводи хришћанство на
велика врата.
Галерије- пастир који је постао владар и бог
Него, вратимо се Галерију. Ко је био тај човек?
Чини се да је уопште Галеријево детињство, које се одиг рало негде
око данашње границе Србије са Бугарском и како нас обавештава Лактанци
је од најранијих дана било испуњено причама његове мајке Ромуле о шум
ским божанствима, засигурно оставило не малог трага у императоровој ду
ши. Овај мали чобанин-говедар5је већ у својим раним данима детињства
крочио на поље култног и током свог живота је само надограђивао сопстве
ни религијски став. А онда доста касније када је постао император над це
лим светом није заборавио место свог рођења и детињства него је управо на
том месту подигао здање које је у своје време по свим архитектонским, де
коративним и религијским критеријумима можда превазилазило све остало
начињено у том времену.
Цео тај, нама тако далеки нестварни свет донекле можемо разумети
ако испричамо историју локалитета Феликс Ромулијана или Гамзиград.
FELIX ROMULIANA – храмовни комплекс посвећен култу цара
Галерија и његове мајке Ромуле
Ромулијана, као место које је цар посветио својој мајци гледана уоп
штено нема стамбене капацитете, већ напротив, постоје многи разлози за
опредељење овог локалитета у храмовни комплекс. Ова заоставштина, по
ред култа цара је имала задатак да прослави и сва она божанства која су
управо Галерију значила за живота. Говорити о религијском у Ромулијани
јесте говорити о религијском код цара Галерија.
Биљна орнаментика, било да је стилизована или натуралистички из
ведена значајно је заступљена на великом броју архитектонских елемената
овог локалитета. Лукови су по правилу украшени стилизованим флоралним
мотивима као што су палмете, розете, јајаста кима са копљастим лишћем,
акантусово лишће. Венци су украшени мотивима винове лозе.
Овај опис камених украса на локалитету у Гамзиграду упућује на то
да се на овом месту веома поштовао римски бог вина и транса Дионис. Он
би могао бити још једно божанство са којим би се Галерије могао поисто
5 Armentarius-говедар, надимак који је носио Галерије.
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Феликс Ромулијана Гамзиград,
(поглед на стубове и подне мозаике)

ветити. Вероватно је цар ово бо
жанство такође усвојио још од
детињства. Можда је тајна и у то
ме што је Дионис својим учесни
цима давао могућност током бак
ханалија6 да постану као нека вр
ста полубогова7.
Онда можемо разумети где
би се налазила та спона која би
човека сјединила са божанством.
У религијском обреду. Не забо
равимо при том да су у паган
ским веровањима религијски об
реди били нимало лака ствар. На
име, имали су могућност да чо
века доведу и у транс, екстатич
но усхићење или чак у бесвесно
стање.

Храм велича култ цара – нови Рим на територији
данашње Србије
 а преведено би значило Ромулин дом. Међутим, епитет FE
Ромулиан
LIX би се односио на предикат богова, царева или царица, области или гра
дова и означавао би светост, славу и обиље плодности. У овом случају овај
епитет се односи не само на име Галеријеве мајке већ и на место где је рођен
нови Ромул8, управо онако како је Диоклецијан назвао свог млађег савлада
ра. Према томе, име овог локалитета треба схватити у значењу Новог Рима
или Другог Рима9. Разуме се, овакав програм био је првенствено политички,
али он није могао да функцион
 ише без религијске позадине. Храм је, уоста
лом као и остале грађевине царева из Тетрархије био изграђен у апсолутној
симетрији и наликовао је на Диок лецијанову вилу у Сплиту.
Архитектонска декорација је урађена од стране руку највећих мајсто
ра свог заната који су вероватно дошли негде из ареала Мале Азије. Када се
упореди низ камених украса Ромулијане са оним у Солуну или Софији (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.

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

165

ји су такође били под Галеријевом влашћу), види се да је најрепрезентатив
нији облик ипак био у Гамзиграду што би можда значило да су клесари де
ловали управо у нашим крајевима.
Тек су осамдесете године прошлог века потврдиле ову причу. Тада је
било истражено брдо изнад храмовног комплекса. Ово узвишење се зове
Магура и реч је о високом, издуженом гребену од лапорца, пешчара и вул
канских стена. На врху Магуре откривена је кровна структура са четири
ступца која је вероватно служила за спаљивање божанских покојника и пр
ви корак њиховог уздизања ка небу. Поред тога откривене су два мауз олеја
са два кружна прстена. Сахрањивање спаљених остатака је практиковано у
гробницама које се у археологији називају тумули.
Друга верзија приче је она која каже да на овом месту нису уопште са
храњени покојници већ само воштане лутке које их представљају. У вези с
овим обичајем постоји пуно извора који говоре да су се на тај начин на онај
свет испраћали понеки чланови царских породица.10
Претпостављамо да је идеја била та да ће цар добити и на оном свет
место које му припада, а то је највиша могућа позиција, место бога Јупитера.

Реконструкција Диоклецијанове виле у Сплиту
која је послужила као узор симетричног градитељства

Уметност и култ
Уметност Тетрархије одступа од ранијих образаца. Скулптура дожи
вљава знатне измене. Ликови су груби и стиче се утисак да се није пуно па
жња посвећивала идеалу лепоте и допадљивости. Најчешће, израђивани су
групни портрети који су представљали четворицу царева. На овим портети
ма упадљива је истоветност ликова што би била алузија на равноправност
власти, моћи и симетричну поделу света којим се влада.
10 Исто, 332.
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1993. у зони локалитета Гамзиград
пронађена је камена глава која предста
вља императора Галерија. Занимљиво је
да је ова скулптура израђена од посебне
врсте црвеног порфира чије је налазиште
једино у источном Египту. Ово је заиста
прави пример колико је значајно да се је
дан цар представи богом. Можда су и због
тога портрети царева обликовани једним
тврдим стилом скулптуралне уметности.
Наиме, већина становништва је била ру
ралног порекла и ближи су им срцу би
ли ликови оштрих црта и грубог израза.
Уосталом и сами цареви су били сељач
ког порекла. Из наших крајева потекло
неколико од споменутих владара: Макси
мијан, Галерије, Констанције, Максимин
Порфирна глава императора
Галерија (Народни музеј у Зајечару) Даја и Константин. Сви они осим касније
императора Константина подражавали су
овај стил уједначених портрета.
Максимин Даја и замирање идеје култне четворке
Максимин Даја (владао од 310 до 313.) наследио је власт по традици
оналној линији. Наиме, Галерије је Максимину био ујак. Поверио му је цар
ство са онолико наде и поверења колико је могао очекивати и од самог се
бе. Мислио је да је и Даја исто такав. Сувишно је рећи да се преварио. Овај
младић по свему судећи није био довољно сазрео да преузме на себе бреме
Јупитерског живота и убрзо се одао разним бруталностима, беспоштедној
борби за власт и разврату.
Неки извори чак тврде да је овај цар оженио Диоклецијанову кћер
према којој се понашао толико окрутно да је постојала сумња да је Даја сам
крив за њену смрт.
Било како било, Максимин није имао осећај за јединство са осталим
царевима. Тиме је нарушио поредак како световне, тако и божанствене Те
трархије. Истина, он је подигао такође велелепни комплекс по угледу на
свог ујака на данашњем локалитету Шаркамен недалеко од Неготина. По
траговима судећи, није га у потпуности завршио. Међутим, из оног до сад
откривеног, и на овом локалитету доминантна је тежња да се настави обо
жавање цара, овог пута Максимина.
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Шаркамен тумул прстенастог облика
по угледу на онај у Гамзиграду

Закључак
Под императором Константином доћи ће до сламања система тетрар
хијске владавине и полако ће почети да се уводи систем власти који ће обе
лежити много потоњих столећа, а то ће бити Монархија. Управо принцип
монархије унутар своје логике, неће остављати простора за култ владара у
претходећем смислу речи. То ће бити време нових идеала, визија и мишље
ња. Људи ће се по благослову државе слободно окренути хришћнству, но
вој и виталној религији коју је 313. године император Константин прогла
сио легитимном.
Период између 311 и 313 донеће можда највеће промене у историји
света, а место на коме ће се оне одигравати највише се тичу области терена
на којем данас ми живимо.
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THE CULT OF ROMAN RULERS
IN OUR REGION
Summary:
On the territory of Serbia there are archaeological traces that show unequivocally that in these spaces emperor was worshiped as a deity. Although this tradition was established 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 reforms, 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
RELIGIJA I FILOZOFIJA –
DOBRO I DOBRO, A PRAVCA DVA
Religija, država i univerzitet kao tri sfere institucijalne moći. Srednji vek i
jačanje monoteističkih religija, nestanak paganstva i rođenje hrišćanstva. A sve
temeljeno i uronjeno u filozofiju. Filozofija je ona koja je osnovala elementarne
pozicije od kojih i kreće srednjovekovna misao. Patristički i sholastički crkveni
Oci, promišljaju fundamente na kojima se zasniva religija sa težnjom za razume
vanjem vere u kojoj i jesu neupitno. Svesni da hrišćanstvo filozofsku misao bašti
ni iz antike, pokušavaju napraviti nit kojom će opravdati filozofijom ono što reli
gija već oduv ek „zna“. Na tom spoju i prelazu sa helenskog na hrišćansko deša
va se zaokret i smena na tronu. Filozofija sada biva proglašena sluškinjom teolo
gije. Netrpeljivost, preduboke razlike spolja, a fundamentno bliske religija i filo
zofija, svaka sa svog polja vode rat. Težnja za prevazilaženjem animoziteta odu
vek postoji, kod onih svesnih da samo razumevajući može da se veruje i da samo
verom može biti razumljeno ono u šta se veruje. Vekovima dug razdor uvek već
intrigira i privlači. Filozof Una Popović, asistentkinja na Odseku za filozofiju Fi
lozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, naučni sekretar Estetičkog dru
štva Srbije i stručni sekretar Srpskog filozofskog društva, razgovarala je na ovu
temu, pokušavajući da približi načine za prevazilaženje nesklada, te i da temelj
no filozofski osvetli religijska učenja. Temeljena na razumu svaka vera ima još
veći stepen validnosti.
Da li je religiji uopšte potrebna filozofija?
Una: Mislim da jeste, odgovor na to pitanje zavisi iz kog ugla ga posma
trate. Religiji kao religiji – ne, ukoliko je posmatrate kao skup doktrinarnih, dog
matičnih stavova ili zakona koje propisuje crkva. Međutim, da, iz perspektive
dva moguća stanovišta. Prvo bi bila teologija, jer tako je i došlo do preplitanja fi
lozofije i religije. U teologiji sistem vere pretenduje na to da ima naučnu oprav
danost, neki diskurs. U srednjem veku, teologija se morala pozivati na filozofi
ju, antičku, da bi na taj način zadobila artikulaciju sebe u domenu racionalnosti.
S druge strane, ono što takođe baštinimo iz srednjeg veka, a što je meni mnogo
 evanje da religiji treba filozofija jer religija predstavlja okvir ži
bliže, jeste razum
vota za pojedinačnog čoveka, vernika, koji nije sâm po sebi razumljiv. On se kao
takav može prihvatiti, ali teško da bismo tada govorili o pravom, istinskom ver
niku. Ako vernik želi da razume, do kraja ono u šta veruje, onda on opet mora da

170

Интервју

se suočava sa jako teškim problemima i tu filozofija može biti od pomoći, makar
kao metod razmišljanja.
Koliko se filozofija pokazuje doslednom u pokušaju razumevanja vere?
Una: Ne bih rekla da se pokazuje do kraja doslednom. Uglavnom je po
zicija filozofije, ako gledamo iz njene perspektive, kritička i problemska. U tom
smislu, da se filozofija pokušala odvojiti od vere, pre svega od srednjovekovnog
načina na koji je bila inkorporirana u kontekst religije, vere i uopšte crkve. Iz tih
razloga, filozofija se suprotstavljala religiji u najrazličitijim njenim aspektima.
Dosta je čest pokušaj filozofa da ili izignorišu religioz nost ili da se spolja njome
bave. Naravno, ima i ozbiljnih filozofa, poput Spinoze, koji su bili vernici, koji
su istinski verovali u to što veruju, a ujedno su bili i veliki filozofi. Shodno tome,
pitanje mora da se reši od slučaja do slučaja. Ono što je interesantno je da u 20. i
21. veku, koji je najsekularniji, postoji jedna lepa praksa komunikacije među fi
lozofim
 a i teolozima, koja je zasnovana upravo na tome da više ne postoji riva
litet. Danas su to dve odvojene delatnosti koje mogu, samostalno, ravnopravno,
bez opterećenja da stupaju u međusobni odnos.
S obzirom na animozitet koji, naizgled opravdano, vlada, koliko je ono fi
lozofski vrlo slično religijski vrlom?
Una: Reklo bi se da ne u velikoj meri, ali opet zavisi iz koje perspektive
posmatrate. Zašto ne preterano? Zbog toga što bi kontekst vrline, ili uopšte naj
viših vrednosti u domenu religije, bio određen spolja, mišljenjem. Dakle, on bi
prosto bio postavljen kao jedan domen uzoritog – čemu treba mi, kao vernici, da
se samerimo. Po sadržaju ne mora biti daleko od nečega što bi sâm razum izdvo
jio, na primer – jednakost među ljudima, milosrđe, samilost – to bi bile klasič
ne hrišćanske vrednosti. Sumnjam da bi bilo koji filozof odstupao od toga u ne
kom ozbiljnom smislu, da ne uzmemo neke karakteristične primere koje bi to iz
nekih osobenih razloga dovodili u pitanje. Poenta je prosto u pristupu. Dakle, te
vrednosti, koje bi možda propagirala filozofija i sa druge strane religija, mogu da
se poklapaju, ali se do njih dolazi na drugačiji način, one se promišljaju na dru
gačiji način.
Zar se iz toga ne vidi, da je svaki entitet koji je pripisan Bogu, pripisan i
metafizički najvišim pojmovima? Rekli ste, da je zapravo dolazak do za
ključka o tome šta je vrlina unutar religije, šta je vrlina unutar filozofije,
različit. Ali, na koncu se ispostavlja, da se govori o istom; a nekako netr
peljivost i baš želja za odvajanjem, je i dalje prisutna?

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

171

Una: Da, ukoliko biste naterali religiju da Boga proglasi za bivstvovanje.
Samo u tom slučaju su iste. Doduše, ona ga je proglašavala za bivstvovanje, ali ne
samo za bivstvovanje, već, recimo, u slučaju hrišćanstva i za ličnost, odnosno za
konkretan entitet, personu. U tom smislu, teško da bi filozofija pristala na takvu
vrstu, da tako kažem, personifikacije. Suštinski problem je u tome na čemu po
čiva autoritet: da li je autoritet u nama samima, odnosno u našim saznajnim spo
sobnostima, pre svega razumu i umu, ili je autoritet nešto na šta unapred pristaje
mo, što je postavljeno spolja, odnosno što je u kontekstu religije smešteno u vr
hovno biće, Boga. Ako pristanete na to, kao što mnoštvo hrišćanskih mislilaca fi
lozofa pristajalo tokom vekova, pre svega u Srednjem veku, na to da su naše pri
rodne saznajne sposobnosti zapravo od Boga date, odnosno, da one prosto, kao
od Boga date, mogu da dovedu do istih rezultata do kojih bi dovela i religija u
smislu otkrovenja, onda bi te dve stvari mogle da se poklope. Ali suštinski, upra
vo taj način artikulacije menja na stvari. Nije svejedno da li ćete ovako ili onako
nešto označiti, zato što od toga kako ste stvar razum
 eli, zavisi to šta ona za vas
znači; šta ona za vas jeste. U tom smislu, i dalje postoji animozitet, ali on je po
meni, više praktički nego teorijski. On se odnosi dominantno na političku moć;
ne toliko na samu, da tako kažem, sadržinu, na dogmu, na veru, na ono u šta se
veruje, ili o čemu se misli, koliko na to ko ima moć u zajednici. Da li u tom smi
slu crkva pretenduje na nekakve političke poteze i na neko političko važenje ko
je je ili opravdano ili neopravdano, opet zavisi sa koje strane posmatrate. Evo je
dan klasičan primer: u nama susednoj zemlji Hrvatskoj, umesto građanskog vas
pitanja koje je kod nas prisutno u srednjim školama, i osnovnim ako se ne varam;
oni imaju predmet Etika, koji je fundiran baš kao filozofski. Stvar je u tome, što
je on postavljen kao filozofski, odnosno, đaci se uče etičkim postavkama načelno
i odnošenju spram drugih ljudi. Međutim, postoji neka implicintna, interna bor
ba oko toga da se taj predmet uobliči tako da bude više u duhu veronauke. Od
nosno, da se veronauka u izvesnom smislu proširi i na taj predmet etike, da bude
neka vrsta hrišćanske etike. To je klasičan primer toga o čemu govorimo. Dakle,
pitanje je ko ima moć, ko ima konkretnu moć oblikovanja i vođenja duše; jer pre
svega, religija, svaka religija, pretenduje na to da oblikuje način života konkret
nih ljudi, konkretnih zajednica.
Kako je moguće prevladati stepene razlike, i naglasiti da religija i filozo
fija zapravo suštinski stoje na istom? Ovako sumirano, možemo zaključi
ti da bi filozofija ugrozila političku moć koju ima crkva i da u tome zapra
vo postoji spor?
Una: Tako je bivalo kroz istoriju. Ako pogledate razvoj sekularizacije sa
vremenog društva, pre svega neko moderno doba u Novovekovlju, de facto je fi
lozofija nastupala. Didro ili prosvetiteljstvo su par excellence primer toga. Filo
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zofija je nastupala kao kritička oštrica razuma, koja je onda sekla sve ono što ni
je bilo razumom opravdano, a bila je nekakav domen i horizont religije, to jest cr
kve. Danas je već situacija drugačija. Danas smo u sekularnom društvu, odnosno
crkva nema tu vrstu uticaja kakvu je imala tokom ranijih vekova, tako da i u tom
smislu, i ta oštrica filozofije nije toliko oštra, jer ni protivnik nije toliko moćan. U
tom smislu ja bih rekla, da je možda ovaj primer koji sam prethodno navela, do
bar. Dakle, da je jedina moguća strategija, po meni, mirna kohabitacija, u smislu
istinskog i prijateljskog razgovora o temama koje su zajedničke, a kojih nesporno
ima, i koje su u tom smislu zanimljive. Opet, ću dati primer: pre par godina sam
slušala izlaganje jednog franjevačkog sveštenika iz Bosne i Hercegovine, iz Sa
rajeva, na jednom filozofskom skupu. Skup je bio interdisciplinarni, i ticao se bi
oetike. Odnosno, centralne teme su bili abortus, eutanazija, ono što Katolička cr
kva svakako ne dopušta, odnosno što je prema dogmi zabranjeno. Sveštenik je iz
lagao i briljantno je branio tu tezu, filozofskim razlozima. I to, pozivajući se na
autore, kao što je, recimo, Altiser. Dakle, sa velikim poznavanjem filozofske li
terature, recentne literature, koja nikakve veze nema sa religijom, u smislu da ne
pripada toj vrsti paradigme i pozadine, ali ih je toliko vešto koristio da bi branio
svoju tezu, da sam ja zais ta bila fascinirana. Ta vrsta razgovora je mesto na kom
se nešto pozitivno može desiti.
Vladana Kovačić
odsek za žurnalistiku 180038/12
odsek za filozofiju 020013/13

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ
RELIGIOZNOST I MENTALNO ZDRAVLJE –
DA LI SVEŠTENIK MOŽE BITI PSIHIJATAR?
Gostujući u emisiji Nedjeljom
u 21, psihijatar Robert Torre je pokre
nuo niz pitanja vezanih za psihijatriju,
njenu ulogu u društvu, ali i učinkovi
tost psihoterapije. Pozvan je bio u emi
siju nakon sto je njegov feljton u Jutar
nji.hr2, koji je u hrvatskoj javnosti, ali
i javnosti regiona, pokrenuo lavinu re
akcija. Na društvenim mrežama narav
no, moglo se naći mnogo rasprava za i
protiv psihijatrije. Oglasili su se i dru
gi stručnjaci, psihijatri, osuđujući to što
je doktor Torre u javnost izneo niz pro
blema struke, postavljajući psihijatriju
„u okvire pseud onauke, stavljajući je
bliže religiji i politici nego nauci“, ka
ko ističe Žakar3. Nije li Torre, koji pro
bleme psihijatrije stavlja u kontekst sa
vremenog hrvatskog, ali i svakog dru
gog, društva, samo na tragu Tomasa
Sasa, oca antipsihijatrije, na tragu Mi
šela Fukoa, koji prema Rolanu Žakaru
„sa razlogom odbija da veruje da će do
stignuća psihijatrije uspeti da iskorene
duševnu bolest, kao što je medicina us
pela da iskoreni lepru i tuberkulozu“,
1 http://www.dailymotion.com/video/
x2dkj7x_nedjeljom-u-2-robert-torre-28-prosin
ca-2014-2-2_news
2 http://www.dailymotion.com/video/
x2dkj7x_nedjeljom-u-2-robert-torre-28-prosin
ca-2014-2-2_news
3 Žakar, R. (1997). Ludilo. Beograd:
Plato

Rože Bastida i drugih koji su se bavi
li ovim pitanjem. Javnost se retko osvr
će na pregled ideja vezanih za neki ak
tuelan problem. Međutim, ovde je ja
sno da je Torre samo postavio pitanje
društvene moći, društvene kontrole, pi
tanje kome psihijatri služe, stavljajući
svoju struku u spregu sa politikom ali
najpre sa ekonomijom. Nisu li i gore
navedeni autori, ali i mnogi drugi, go
vorili upravo o ovim društvenim okvi
rima psihijatrije od njenog konstituis a
nja kao discipline, ili preciznije govo
reći, nije li ludilo oduv ek bilo pitanje
društva. Torre je istakao koja je spre
ga farmaceutske industrije i psihijata
ra, da li nam lekovi pomažu ili odma
žu, kako se pacijentima koji zauz imaju
viši položaj u društvenoj hijerarhiji us
postavljaju neur oze, dok se nižim slo
jevima uspostavljaju psihoze, kako se
psihijatrijske dijagnoze mogu politički
zloup otrebljavati, pitanje stigmatizaci
je, kulturni relativizam kada je koncept
ludila, mentalne bolesti, u pitanju. Ovo
su svakako pitanja kojima se bavi soci
ologija mentalnih poremećaja ili psihi
jatrijska sociologija, a ideje i koncep
te nalazimo i kod klasičnih teor etičara
kao što su Dirkem, Veber, Marks, Par
sons i Gofman.
Doktor Torre eksplicitno stavlja
psihijatriju u okvir pseud onauk e, govo
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reći, kao i ostali antipsihijatri, da psi
hijatrija i da se ukine, više bi bilo onih
kojima bi bilo bolje, ali se i ograđuje
od ideje o nemoći psihijatrije u lečenju
psihoza. Ono što je Torre pokušao da
nam kaže, iznoseći statističke podatke,
ali i svoje utiske, jeste da se sada svaki
životni problem, tuga ili nesreća mogu
lečiti lekovima, u okviru niza dijagno
za. Iz godine u godinu, ako zavirimo u
klasifikaciju psihijatrijskih bolesti, mo
žemo da vidimo da se povećava broj
bolesti. Tako je negde stidljivost pre
poznata kao bolest, pa psihijatri imaju
širok dijapazon bolesti gde mogu sme
stiti, po svemu sudeći bilo kog pojedin
ca. Psihijatri, po doktoru Torreu, leče
pacijente od šizofrenije, preko anorek
sije, do anksioz nosti, i evo sada, stidlji
vosti. Ovde se postavlja pitanje – šta je
normalno a šta patološko, gde je gra
nica medikalizacije u psihijatriji? To je
ono, što po mom mišljenju, doktor po
kušava da poentira sve vreme, dovode
ći u pitanje dijagnozu depresije, koja
je, po takođe skoro objavljenom član
ku na B92, vodeća dijagnoza u Srbiji
po rečima Slavice Đukić Dejanović, je
ste da se stanja pojedinca koje može
mo nazvati tuga, težak period, stresna
situacija, prepoznaju kao bolest, iako
to nisu. Tako pojedinac sada može iza
ći iz ordinacije sa dijagnozom anksio
znosti, depresije i sa gomilom lekova,
koji po doktoru Torreu ne pomažu, već
odmažu pacijentu, dok bi pre taj poje
dinac bio samo tužan, nezadovoljan di
namikom života, pod šokom itd, ili ka
ko doktor kaže: oni sa lakšim ili težim
oblicima psihološke patnje. Ostaje ne
jasno, kako doktor Torre misli da se u
relativizmu ipak povuče granica nor
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malnog i patološkog, ili drugačije, ka
ko doktor misli da se povuče granica
između tuge i depresije, a da opet zna
mo da li treba pojedinac da se javi psi
hijatru usled na primer, suicidnih mi
sli, jer, nisu li i one nekad normalne? I
šta pojedinac da uradi da mu bude bo
lje, ako ne da ode kod psihijatra u nadi
da će mu lekovi pomoći, kao što ode
mo kod lekara po ranisan i baralgin, u
nadi da će bolovi u žučnoj kesici pre
stati. Ako je demoralizovanost pojedin
ca socijalne, egzistencijalne, političke,
odnosno spoljašnje prirode, a ne me
dicinske, kako doktor Torre kaže, ka
ko mu pomoći? Doktor navodi da su
tu od pomoći porodica, prijatelji… ali
šta sa onima koji nemaju konstruktivan
socijalni odnos ni sa porodicom ni pri
jateljima, ni okruženjem? Doktor Tor
re kaže da u tim slučajevima, aktivni
ju ulogu treba preuz eti crkva, grupe sa
mopomoći i socijalni radnici. Kada ka
že da aktivniju ulogu treba preuz eti cr
kva, voditelj emisije u kojoj je gosto
vao s pravom pita ko se u crkvi školuje
pomagati ljudima sa mentalnim pore
mećajima. Torre je dao odgovor: „lju
di u okviru crkve se stotinama godina
školuju za to, u okviru teološke dok
trine, koja priznaje ljudsku patnju, ko
ja traži strpljenje, toleranciju, pokoru,
iskupljenje, ispovjed…“. Takođe, isti
če ulogu crkve u predpsihijatrijskoj fa
zi (koja je imala društvenu moć veću
nego sad), gde su se problemi uspešno
rešavali i u okviru tih institucija, jer su
samo crkve tad i postojale. Pitanje ko
je se postavlja psihijatru, jeste, da li po
stoje empirijska istraživanja koja bi do
kazala da molitva ili crkva pomažu pri
rešavanju psihičke patnje, i da li ljudi
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koji su se izlečili od narkomanije nisu
jednu zavisnost zamenili drugom, reli
gijskom zavisnošću? Doktor Torre nam
poručuje da se malo bavimo time šta
su grupe pomoći u okviru crkve uradile
za zavisnike i kako su doprinele da se
pojedinci restrukturiraju, i da je bolje
„ovisnost o Isusu nego ovisnost o dile
ru“. Idući tragom doktora Torrea, vidi
mo kako religija uspešno može uticati
na potencijalne pihijatrijske bolesnike.
O pozitivnim i negativnim uticajima
religioz nosti piše Mihalj Szentmarto
ni u svom radu „Religioznost i dušev
no zdravlje“4. O ovom radu, autor nam
objašnjava zašto religioznost ne može
zameniti psihijatriju, a ni psihoterapi
ju, naročito u lečenju psihoza, ali i ne
uroza. Mi ćemo se u ovom radu osvr
nuti samo na uticaj religioznosti na ne
uroze, jer je jasno da se i Mihalj Szent
martoni i doktor Torre ograđuju kada
su psihoze u pitanju, i vrlo jasno go
vore da se psihoze leče psihijatrijski.
Szentmartoni daje u radu i objašnje
nje kako se razvija psihoza sa religij
skom simptomatologijom. Oba pome
nuta autora, govore o pozitivnom učin
ku na blaže neur oze, ili kako bi doktor
Torre rekao, na uticaj smanjenja psiho
loške patnje. Tako ćemo se mi osvrnu
ti na to kako religioznost može biti od
koristi za blaže neuroze pre nego medi
kalizacija. Takođe, nećemo tvrditi ka
ko ljudi koji su religiozni su duševno
zdraviji, niti obrnuto, nego ćemo vide
ti koji su uzroci neuroza i kako se mo
gu ublažiti pomoću religijskog isku
4 Szentmartoni, M. Religioznost i du
ševno zdravlje. Predavanje održano 17. stude
nog 1982. na Tribini Filozofsko-teološkog insti
tuta u Zagrebu
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stva. Religioz nost se u radu Szentmar
tonija određuje kao multidimenzion al
na stvarnost. Postoji pet dimenzija:
• Ideološka: religioz na verovanja
• Ritualna
• Iskustvena: religioz ni osećaji
• Intelektualna: religioz no znanje
• Konsekvencijalna: religijska prože
tost.
Autor nam navodi da predimen
zion iranje bilo koje od ovih pet, mo
že dovesti do neravnoteže pojedinca.
Tada se, na primer, pojedinac previše
usmerava na molitvu, povlači se iz dru
štva, ali okrenućemo se radije pozitiv
nim učincima nego negativnim.
Szentmartoni navodi da su uzro
ci neur oza mnogobrojni, ali da su naj
značajniji kompleksi, šok, opšta stag
nacija, frustracija, teskoba (anksio
znost). Dalje, autor kaže kako se naj
češće oslanjamo na to da neur oze ob
jašnjavamo spoljašnjim faktorima, dok
pozitivnu ulogu religioz nosti možemo
najpre videti u unutrašnjosti ili kako
autor kaže unutrašnjeg milieu a. Religi
oznost jeste tu da se čovek okrene unu
trašnjem, odnosno sebi i spoznaje sebe.
Ovo je takođe cilj psihoterapije. Psiho
terapija i religioz nost imaju isti cilj, ali
i slične tehnike. Neke od sličnosti psi
hoterapije i religioz nosti jeste katarza,
čišćenje, što je cilj svake psihoterapije,
tako što se sve dovodi u područje sve
snog. Drugo je prihvaćenost. Na psiho
terapiji nas uče empatiji, bezus lovnom
prihvatanju pojedinaca, što daje ose
ćaj sigurnosti. Vratimo se na ono što
je doktor Torre rekao o grupama samo
pomoći, i njihovoj uspešnosti u lečenju
narkomana, i nailazimo da upravo pri
hvaćenost, neosuđivanje imaju pozi
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tivan uticaj na lečenje. Smisao, dava
nje smisla životu, odnosno pronalasku
smisla života, jeste zajedničko za psi
hoterapiju i religiozno iskustvo. Smi
sao se nalazi u traženju smisla čove
ka i sveta u celini, zatim u vrednostima
(dobrota, poštenje, žrtva jesu religijske
ali i univerzalne vrednosti, zatim lju
bav, životna svetost, savest). Katarza,
prihvaćenost i smisao ne vezujemo sa
mo za religijsko iskustvo, i složićemo
se sa Szentmartoniom da religioz nost
ima preventivnu ulogu, ali da ne može
zameniti psihoterapiju. Takođe, svedo
ci smo da se sve više ljudi okreće pseu
donaučnim disciplinama kao što su kri
stloterapija, reik i, meditacija, joga, tra
žeći upravo smisao, prihvatanje i katar
zu.
Kada sumiramo priču doktora
Torrea, kao i ideje iz rada Szentmarto
nia, vidimo da oboje predlažu religij
sko iskustvo kao nešto što je od pomo
ći kada su psihičke patnje ili neuroze u
pitanju. Ono što sociologa treba da za
nima jeste koji su to društveni uslovi
doveli do takvog stanja pojedinca, za
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što smo svedoci desekularizacije dru
štva, ili zašto psihijatar predlaže da se
patnja „leči“ u crkvi. Ako pričamo u
okviru neoliberalnog kapitalizma, on
da je jasno da psihoterapija i psihijatri
ja koštaju, i da mentalna higijena nije
primarna u odnosu na somatske bole
sti (iako je i mentalna bolest somatska
po nekim autorima), te se ljudi obraća
ju tamo gde novac nije neophodan da
bi im se pružila pomoć. Medikalizaci
ja jeste posledica siromaštva, gde oni
koji su bogati još više zarađuju na za
magljivanju posledica a ne „lečenju“
uzroka. Kako u drugim granama me
dicine, tako i u psihijatriji. Siromaštvo
mnogi autori dovode u vezu sa dese
kularizacijom, pa otuda postaje jasno
zašto se predlaže da sveštenik zameni
psihijatra. Ako psihijatriju uopšte mo
žemo svrstati u nauku, ili je ipak psi
hijatar samo šaman, kako sebe doktor
Torre u jednom momentu naziva.
Tara Rukeci
Filozofski fakultet Novi Sad
studentkinja sociologije

СНАГА ВЕРЕ
Изложба икона под називом
„Снага Вере“ одржана је у свечаној
Сали Ристо Шкуљевић, при цркви
Светог Спиридона, седишту Српске
православне црквене општине у Тр
сту. На отварању одржаном 19. сеп
тембра 2014. године са почетком у
19 часова говорили су председник
управног одбора Српске православ
не црквене општине у Трсту, госпо
дин Златимир Селаковић, госпођица
Марија Милетић, историчар умет
ности и протојереј-ставрофор Срп
ске православне цркве у Трсту го
сподин Рашко Радовић. Овај дога
ђај су, својим присуством увеличали
и господин Игор Доленц, потпред
седник провинције Трст, као и Архи

мандрит Грчке православне цркве у
Трсту, отац Грегориос Миларис.
Дуга историја Српске пра
вославне црквене општине „Свети
Спиридон чудотворац“ у Трсту гово
ри о њеном залагању за очување вер
ског, националног и културног иден
титета српског народа у Италији,
али и његовом лакшем интегрисању
у нову средину. Из тог разлога сво
ју делатност усмерава, како на ма
тично становништво, чланове срп
ске православне заједнице, тако и на
Италијане заинтересоване за српски
језик и културу. Одржавањем редов
них богослужења, часова веронауке,
српског језика и историје, италијан
ског језика за одрасле и српског јези
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ка за Италијане и све заинтересова
не то јој и полази за руком. Са друге
стране, кроз разне видове рада (фол
клор, певање, дружења, литерар
ни рад, екскурзије) настоји да одр
жи везу са омладином, а такође, за
лажући се за верску и културну толе
ранцију, подржава сва друштва која
улажу труд и помажу јој у очувању и
унапређењу духовног, националног
и културног живота свог народа. Са
радња са једним таквим друштвом,
организацијом „Спирит Арт“ из Бе
ограда, која се залаже за очување и
промовисање српских традиционал
них, културних и уметничких вред
ности српског наслеђа, резултирала
је овом изложбом икона.

Свесне значаја овог места, не
само за српску културу и духовност
већ и за историју уметности и ар
хитектуре, ауторке Мирослава Сто
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пић и Марина Каљевић одлучују да
баш у њему изложе своје радове.
Сâм простор у који је постављена,
овој поставци даје један много ду
бљи значај, јер наглашава идеју која
је водила уметнице приликом њеног
организовања, а то је повратак изво
ришту духовне снаге нашег народа,
православној вери.
То наравно није случајно. Ви
шевековно трајање српке културе и
њена баштина у први план истичу
значај вере, чинећи да она временом
постане неодвојива од национ
 ал
ног идентитета. Обзиром да је дели
ла судбину народа и одиграла кључ
ну улогу у очувању идентитета, цр
ква постаје и остаје стожер српског
националног бића. Следећи ову тра
дицију, Српска православна цркве
на заједница у Трсту наставља рад
на очувању духовног, национ
 алног и
културног живота Срба у Италији. О
томе сведочи и њено седиште, Црква
Светог Спиридона, најимпозантнији
подухват у српском црквеном гради
тељству деветнаестог века.
Данашњи изглед грађеви
не, пројектоване у национ
 алном ду
ху, условљен је, са једне стране, же
љом да се истакне богатство, пре
стиж и идентитет поручиоц
 а и, са
друге стране, намером да се акцен
тује средњовековно наслеђе српске
заједнице коју је требало да предста
вља. Због своје монументалности,
богато декорисане фасаде и прису
ства мозаик а, дуго је сматрана најбо
гатијом црквом у Србству. Као сре
диште верског, национ
 алног и кул
турног живота Срба у Трсту, црква
Светог Спиридона свакако предста
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вља споменик културе, међутим, оно
што је поред тога неопходно истаћи,
јесте њен значај за историју архи
тектуре. Наим
 е, ради се у грађевини
која, у тренутку када су западњач
ки, пре свега барокни елементи још
увек доминантни, свој узор пронала
зи у средњем веку, на првом месту
Византији, и на тај начин у српској
архитектури започиње период тра
 алног стила кога карак
жења национ
терише окретање православној тра
дицији.
Прихватање византијске кул
туре и религиоз не традиције као
узора, још у време владавине вели
ког жупана Стефана Немање, од
разило се и на преузимање њених
образаца црквене уметности, која ће
временом постати саставни део срп
ске културе и националног иденти
тета. Отуда храм добија велики зна
чај за српску православну заједницу,
јер, поред тога што представља сре
диште духовног и световног живо
та, он је и симбол вере и, са станови
шта православља, веза између неба
и земље. Будући да представља ме
сто додира земаљског и небеског, од
носно материјалног и духовног све
та, у храму човек може да оствари
комуникацију са становницима не
беског света, а то чини преко сли
ка, у овом случају икона, које сим
болички представљају духовна вра
та ка Богу.
Ова два света, земаљски ви
дљиви и небески невидљиви у хра
му раздваја олтарска преграда, чи
нећи границу између њих у симбо
личном смислу. Ту су, као интерак
ција између двају светова и прозор
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у небеско, постављене иконе са ци
љем да уведу посматрача у духовни
свет. Икона јесте слика, али и много
више од тога. Као света слика, свети
лик она постаје симбол вере. Она је
медиј између духовног и земаљског,
јер, са једне стране означава место
где се посматрач, становник земаљ
ског материјалног света, обраћајући
се особи чији је лик на њој прика

зан, уздиже и повезује са вечним и
духовним. Са друге стране, станов
ници небеских светова су, преко сво
јих икона, видљиво и активно при
сутни на земљи и представљају уз
оре које у практиковању вере треба
следити. Из тог разлога она у пра
вослављу представља неизоставан
део култа поштовања светитеља, ко
ји у српској култури добија још јед
ну особеност, а то је установљење
религиоз ног обреда, славе, који про
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славља светитеља као заштитника
породице. Тако у свакој српској ку
ћи можемо наћи икону њеног свеца
заштитника.
Инспирисане дугом традици

јом и великом ризницом православ
не уметности, Мирослава Стопић и
Марина Каљевић су изложиле иконе
најпоштованијих светитеља у срп
ском народу. То су, пре свега Хри
стос и Богородица, затим Св. Нико
ла, Св. Ђорђе, Св. Илија, Св. Јован
Крститељ, Св. Василије Острошки,
Св. Петка, Св. Арханђел Михаило
итд. Следећи сведене иконографске
форме византијске естетике, иконе
одражавају жељу да се истакне са
мо оно што је битно и да се духов
но нагласи. Све на њима, сваки об
лик, свака боја, сваки гест или крајо
лик је пре свега симбол. Сви ликов
ни елементи су ту да би посматрачу
пренели духовну поруку. Јер, како
истиче Архиепископ Михаило, уко
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лико желимо да разумемо и пошту
јемо иконе, онда их не смемо по
сматрати као обична уметничка де
ла, већ као предмете који нас уздижу
до духовне сфере. Зато је све на ико
ни подређено једном задатку, да при
каже небески свет и укаже на при
падност свечеве личности том све
ту, што она и чини на првом месту
употребом златне позадине, која као
атрибут светлости, читавој компози
цији па и светачкој фигури, даје ква
литет надземаљске атмосфере. По
ред тога, чврст и непомичан свечев
став, увек фронталан никада у про
филу, има функцију да молиоцу омо
гући непосредан и неометан контакт
са небеским светом у коме светитељ
пребива.
Вођена жељом да посматра
ча повеже са духовним светом, ова
изложба успева да приближи ва
жност феномена иконе и покаже њи
хову исконску снагу, чему доприно
си и њено постављање у простор ко
ји означава извориште православља.
Саображавањем посматрача у уну
трашњост иконе и његовим поста
вљањем у позицију инверзне пер
спективе, уметнице су овом изло
жбом целу галерију, па и црквену
општину у којој се налази, претво
риле у место у коме се манифесту
је снага вере.
Марија Милетић

ЖЕНА У РАТУ: ИЗАЗОВИ И ИСКУШЕЊА
Ален Полц, Жена на фронту: једно поглавље из мог живота, (превео
с мађарског Вицко Арпад), Нови Сад: Матица Српска, 1994., 170 стр.: илу
стр. (Библиотека Документ). Превод дела: Assony a fronton/Polcz Alaine.
„Ничему се нисам много радовала, ни у шта нисам много веровала.
Слутила сам да су ме заразили, а нисам хтела никог да заразим.“
У миру није лако, али како је у рату? Какве тешкоће доноси ратни ви
хор? Да ли у нама има довољно снаге да поднесемо ту игру светских моћ
ника? Колико смо ратова преживе
ли? Један, два, три. Чини се да по
некад заборавимо на број. Прохуја
ли двадесети век започео је ратом и
на исти начин доживео епилог. На
равно, сваки рат је карактеристичан
по нечему (броју жртава, супротста
вљеним силама, циљевима, разор
ној моћи). У скаладу са наведеним,
управо ће Други светски рат бити
упамћен као највећи оружани сукоб
у историји човечанства или највећи
рат у људској историји.
Једно ратно поглавље имају
све генерације, посебно, 20. века које
су као тинејџери, младићи, зрели љу
ди или пак у позним годинама живо
та преживели тотални рат. Међутим,
не треба пренебрегнути чињеницу да
рат није испуњен само мушком попу
лацијом, већ и женама тј. припадни
цама женског пола. Наиме, то жен
ско биће, кога нико не сматра подоб
ним за фронт и борбу, управо ће у то
ку рата показати и своју храброст,
пожртвовање и родољубље. Надасве,
каква је судбина жене у рату сазнаје
мо у књизи Жена на фронту.

Написана пре две деценије и
притом од стране мађарске критике
награђена крајем 20. века, а незаслу
жено потиснута у мору „примарни
је“ литературе. Мишљења смо да је
неопходно подсетити, у години јуби
леја, на жену у рату, као и њеној уло
зи, а посебно на књигу на коју се ду
го чекало, а брзо заборавило.
Ко је жена на фронту? Имала
је деветнаест година када ју је ратни
вихор 1944. године одвео на лини
ју фронта. Након рата посветила се
студијама психологије и као клинич
ки психолог (деце) остварила себе
 алном путу. Потписа
на професион
ла је књиге: Школа умирања, (1989),
Зар ћу и ја умрети? (1993), као и
бројне радове. Њен професионални
ангажман исписан је на унутрашњој
пресавијеној корици књиге Жена на
фронту: једно поглавље из мог жи
вота. Написану исповест посвети
ла је своме супругу (еминентном ма
ђарском књижевнику Миклошу Ме
сељу). Њено име је Ален Полц.
У издању Матице српске, у
оквиру библиотеке Документ, чита
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лачка публика из Србије добила је
прилику да се упозна са делом As
sony a fronton, захваљујући прево
диоц
 у Вицку Арпаду. На стотину се
дамдесет страница, ауторка је при
казала ратну голготу тоталног рата.
Писана са временске дистан
це од неколико година, виђена очи
ма учеснице, улога жене у Другом
светском рату постаје транспарент
на захваљујући записима медицин
ске сестре Интерног одељења, иначе
списатељице књиге. „Препустили су
ми цело интерно одељење, без леко
ва, без рентгена, без просторија, без
хране… Непрекидно су допремали
нове и нове, тешко рањене војнике,
многе без свести. Каква је то борба
била! Тада сам већ помагала и при
операцијама, асистирала сам глав
ном лекару.“
Како се суочити са највећим
ратним призорима и прихватити рат
но стање, саживети се с њим и дела
ти без окретања, гриже савести, ка
јања и гледати јако непријатне при
зоре рата? („Руси су ножем одсецали
груди оним женама које су се, према
њиховим обавештењима, спанђале с
Немцима, након што су их већ прет
ходно сами силовали. Нисам ни слу
тила такве грозоте.“), Ален Полц де
таљно даје одговоре на унапред по
стављена питања. Рођена у Клужу
(град у Мађарској) и из истог поти
снута за време Другог светског ра
та, суочена са највећим ратним при
зорима, била је жртва, борац и хе
роина турбулентних година прет
ходног века. У књизи приказује Ма
ђарску потонулу у ратним немири
ма, (надирање руске непријатељске
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војске на Мађарску територију), ве
лики покољ немачких присталица и
сам процес ослобођења. Лични осе
ћај рата остао је исписан у пет по
главља (Брачно путовање, Избеглич
ка идила, Фронт, Мир, Епилог), обо
гаћених црно белим сликама, на не
пагинираним страницама. Фотогра
фија, на којој је приказана, улица у
Будимпешти након бомбардовања 5.
септембра 1944. године налази се на
првој корици књиге и приказује же
ну у Другом светском рату.
Судбина жене у рату прика
зана је на више од стотину страни
 е, Ален Полц срећно удата,
ца. Наим
1944. године, није осетила радост у
првој брачној години. Рат је проме
 ију у свету, а њу из род
нио ситуац
ног града Коложвара (Клужа) пре
селио у Чаквар, у дворцу Естерха
зијевих (са сто шездесет соба, вла
ститом позоришном двораном и ка
пелом, огромним парком, непроце
њивим уметничким благом и богат
ством). „У том тренутку болно ме је
погодило сазнање да сам оставила
Ердељ и да сам се нашла овде, у јед
ном другачијем, страном свету. Тло
ми се некако измицало под ногама.
Морала сам да схватим да сам сама
усред свих ових ужаса. Хтела сам да
побегнем назад, у смртну опасност
оног бункера, јер тада смо још би
ли заједно.“ Дворац Естерхазијевих
био је на мети, како Руса, тако и Не
маца. Једна од његових дворана је
постала прихватилиште за рањени
ке док је Ален добила улогу болни
чарке. Дани страдања, силовања, ва
шљивих глава и шуге били су обе
лежје ратних година. Радила је, као
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и бројне друге болничарке, у јако те
шким условима и била суочена са
потресним призорима рата. „Поне
кад су нас Руси одводили да копамо
ровове, што је било паклено… Јед
ног другог зимског јутра, међутим,
казнили су мене. Не сећам се ви
ше због чега. Нити сам расположе
на да пребирам замршене нити се
ћања. Све у свему, свукли су ме до
појаса, опколило ме је неколико вој
ника и један ме је тукао корбачем…
Ако јаче замахну, пуца кожа на леђи
ма. (Није јако болело, а можда и је
сте, али је у мени било некаквог пр
коса, или нечег другог, о чему до са
да нисам говорила…).“
Сећајући се бројних ратних
призора, један посебно није могла
да заборави: „…рањеници су лежа
ли на слами, у блатњавој, покиданој,
нагорелој одећи, у крви, прљавшти
ни, измету. Наредили су ми да по
могнем, показали су ми једног вој
ника коме су на кожи висили раз
мрскани прсти. Шта да радим, пи
тала сам… што се спасти може, не
ка остане, и да ставим први завој
– рекоше – остало да одсечем. Са
чим да одсечем – питала сам. С ма
казама – био је одговор… Ужасну
ла сам се, то се није слагало с мојим
здравственим образовањем. (Конач
но, шта је могао несретник да изгу
би? Ако их не одсечемо, добиће ган
грену. Али с прљавим маказама, без
икакве анестезије, само тако фикну
ти маказама прсте човека при пуној
свести? Нисам могла то да урадим.)
Ризикујући да ме пребију или чак и
стрељају, окренула сам се и изашла
напоље.“
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Наравно, повратак у Коложвар
био је најлепши моменат и једини
који је желела да запамти. „Након
склапања мира совјетске трупе су и
у Коложвару приредиле велелепни
дефиле, испред нас је прошла свеча
на колона, и с једне и с друге стра
не улице народ је клицао и аплауди
рао…. Тада још није било одлучено
да ли ће Ердељ припасти Румунији
или Мађарској…. Совјетске трупе,
су за нас у Ердељу значиле сигур
ност.“ Ипак, крај рата означио је по
четак другачијег живота не здравог,
већ оптерећеног болестима. „Мо
је стање се нагло погоршало и јед
ног дана сам се, не сећам се више де
таља, нашла на клиници Хајнал. Та
мо су још сви лекари били Мађари,
са Хајналом на челу. Туберкулозна,
ексудативна упала трбушне и плућ
не марамице, и уз то – гонореја…
Наравно, лекари су се жестоко бори
ли за мој живот.“
Срећа прати храбре, очиглед
но је таква била и Ален, јер је успе
ла да оздрави, настави и упише ме
дицину. Коначно је Ердељ додељен
Румунији, а ново животно погла
вље било отворено за Ален и Јано
ша. Нову страницу живота почели су
у Мађарској, јер мађарски државља
ни у Ердељу нису добили дозволу за
рад, нити путне исправе да могу ле
гално путовати. Крај рата, значио је
и крај брака: „Напустила сам га јер
сам га волела, и знала сам да ћу про
пасти ако останем и даље са њим….
С друге стране, он више никад није
успео да се веже ни за кога….. Ни
када нисам схватила, где је нестала
та велика љубав?“ Крај једне љуба
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ви означио је почетак новог живота
и донео нову љубав. Био је то Ми
клош, коме је књига и посвећена, ко
ји је победио смртоносну болест ко
ју је Ален носила. Дакле, после рат
ног брака отпочео је нови послерат
ни брак, без Јаноша, као и нова исто
рија на картама света.
Историја Другог светског ра
та била је погубна за многе генера
ције. Када се сведе рачун остаје са
мо велики дуг и огромна пустош у
егзистенцијалном смислу. Нестало
је сјаја у очима многих Ердељаца.
Књига Жена на фронту написана је
са намером да упозна долазеће гене
рације са највећим ратом у истори
ји света; са великим страховима са
којима се жена сусретала на фрон
ту, при том, дајући целу себе како
би сачувала не само свој, већ и број
не туђе животе; да покаже хуманост
и храброст. Ален Полц је, пишући
своја ратна сећања, успела да сачу
ва једно време од заборава, да изне
се своју перцепцију рата, као и да
опише велику жељу за животом ко
ју је плаћала болестима, мучењима,

Прикази и осврти
глађу, понижењима и бројним егзо
дусима. Иначе, у књизи је приказа
на само 1944. година рата тј. период
у коме је списатељица била активна
учесница рата. Међутим, на основу
садржаја стиче се утисак да је при
казан цео Други светски рат, јер је
у основи свих година било догађаја
као читав предочен текст.
Писана садржајно, експли
цитно, ослобођена предрасуда и су
јете, Ален је успела да испише нај
теже године живота. Књига, Жена у
Другом светском рату поред рата, у
истом тренутку, нас информише ка
ко да прихватањем изазова стојички
поднесемо све ударце у животу и по
бедимо сва искушења. Управо из по
менутих разлога заборављена књи
га заслужује још једно читање и ту
мачење. Заправо, једно ново проми
шљање, које се и сасвим природно
намеће на почетку новог века тј. по
сле толико деценија.
Милена Жикић
докторант Филозофског фа
култета у Нишу

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.

Угледни час
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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?

Угледни час
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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.

Угледни час
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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

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

191

ЛИТЕРАТУРА:
– Зорица Кубурић и Снежана Дачић ( 2004) : Методика верске наставе. Београд:
Центар за емпиријска истраживања религије.
– Софија Колунзин (1996) : Наша Црква и наша деца. Београд: Глас Цркве
– Родитељи научите децу хришћанском животу. Цетиње: Издавачка установа
Митрополије Црногорско – приморске Светигора (2000)
– Владика Николај Велимировић (1999) : Вера светих (катихизис источне
православне Цркве). Краљево: Епархијски управни одбор Српске
Православне епархије Жичке
– Владика Николај Велимировић (2008) : Једини Човекољубац. Горњи Милановац:
Лио
– Свето писмо Старога и Новога завјета ( 2. Мој. 4- 14). Београд: Библијско
друштво Србије и Црне Горе (2004)

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 устано
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 далато левица да не знаде.
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Милостив је онај који
невољнога баш утеши,
у жалости пусти сузу,
са радосним он се смеши.

На вечери једној Тајној
рече Исус јавно свима:
„ Прв’ је онај који служи“,
опра тада ноге њима.

Гладне храни, жедне поји,
болеснике обилази,
сиромашка он облачи,
затворнику тај долази.

На Голготи кад је био,
све се тресло, камен бега!
Анђели су били спремни,
чекали су знак од Њега,

Знате л’ зашто се он блажи
док му милост душу буди?
Кад сироте припомаже,
он то Христа Бога љуби.

да Га скину тад са крста
и да казне род неверан!
Господ ништа није рек’о,
остао је кротак, смеран.

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.

Па, зар ја да се шепурим,
правим важан где год могу?
За врлине и успехе,
за све добро – слава Богу!
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Школска 2013/2014. година

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:
9. 4. 2014. год.

Реализатор/и:
вероучитељ Данијела Поповић

KONFERENCIJE
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 istini 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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