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THE MIND OF CHRIST: A PHILOSOPHICAL 
FOUNDATION FOR A CHRISTIAN PSYCHOLOGY 1

Abstract

This article deals with the new possibilities of integration of psychology and 
Christian faith/theology. There is no genuine integration without recognition of the uni-
fied presupposed foundations for integration. This work searches for the common phil-
osophical, metaphysical and epistemological presuppositions or assumptions necessary 
for the integration of Christianity and psychology. This might be a viable construction for 
the possible implementation of a Christian psychology program.

Keywords: Christianity, psychology, integration, philosophical assumptions, post-
modernism

Introduction and Definition of Terms

The title of this article primarily encases four theoretical realms: the “mind 
of Christ” (spiritual), philosophical foundations (philosophical), Christian (theo-
logical), and psychological (understanding of reality). The article endeavors to 
determine the multifaceted relationship between these aforementioned branches 
of integration human knowledge and experience. I wish to speak about the rela-
tionship and possibly the integration of Christian faith and the science of psychol-
ogy by utilizing philosophical fundamentals and methodology. 

The term integration requires greater clarity. Steve Bouma-Prediger (1990) 
has listed the many ways in which the term integration is used. He asks, What ex-
actly is meant by integration?:

Does one integrate psychology with faith, or the bible, or revelation, 
or theology, or a Christian worldview, or Christian belief, or Christianity, or 
religion? Does one integrate theology (or faith, Christianity, etc.) with psy-
chology, or science, or therapy, or counseling? Does one integrate theory 
1 This article only partially resembles my paper presented at the Conference “Mind of 

Christ” Feb 8-11, 2011 at the University of the Southern Caribbean, Trinidad, WI. This article pres-
ents a much broader discussion.
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with practice, or faith with practice, or faith with learning or faith with vo-
cation, or religious experience with therapy? In other words, what precise-
ly are the relata in the integrative relationship? And furthermore, what exa-
ctly does the term „integrate” mean? Does it mean merely to relate, or does 
it mean, more specifically, to combine, to harmonize, to unify, ... what inte-
grates with what and what is the precise character of that integrative relati-
onship? (Bouma-Prediger 1990:23)

Clearly, many different meanings are given to the term integration and in 
a confusing fashion these meanings are used interchangeably. The integration of 
psychology and theology is viewed as equivalent with the integration of psychol-
ogy and Christianity, or psychology and religion (Bouma-Prediger 1990:23).

This article tries to avoid this confusion. Christianity is here presented as a 
worldview, with its philosophical presuppositions and assumptions, and Psychol-
ogy, as the article deals with it, is a scientific paradigm with its own worldview, 
again with certain assumptions. It is widely recognized that a Christian world-
view and a psychological worldview do not exist in the same area of discourse, 
namely that they are incompatible. Nevertheless, this article will make an attempt 
to search for the common philosophical assumptions as a possible way towards 
an integration. 

Furthermore, is integration possible, necessary or desirable? Arnold De 
Graaf (1987) questions the validity of the task of integration, and writes the fol-
lowing:

[T]he word integration has misleading implications, namely,... that 
there is an inherent duality, opposition, or tension between two dimensions 
of our experience, between our faith and our feelings, between findings of 
theology and those of psychology, between our view of the person and that 
of therapy (1987:34).

He argues convincingly that every human activity, whether scientific or re-
ligious, secular or Christian, is always faith-based. The products of such actions 
(the so-called ‘facts’, ‘beliefs’, ‘theories’ or ‘practices’) have meaning only in 
terms of the life perspective or basic intent (or paradigm) to which a given human 
being adheres. After Thomas Kuhn and post-positivism/modernism this is no lon-
ger questioned in the philosophy of the social sciences. 

According to this view, only a dialogue between adherents to different life 
perspectives might be possible. The dialogue between Christianity and psychol-
ogy then would be a dialogue between ideologies, or ‘religions’ in which the 
non-Christian cannot say that my vision is faith-based whereas his/her vision is 
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not. The focus of the discussion then becomes possible about which perspective 
is best suited to interpret a common psychological experience. This is certainly 
one valid approach towards integration.

This approach, however, is not my intention in this article. Though I do 
speak about different perspectives, these perspectives are put into a framework of 
philosophical assumptions of the theoretical discourses of Christianity and psy-
chology. As I mentioned, in order to speak a common language, the Christian 
worldview and the worldview of psychology must be translated plausibly into the 
language of the metaphysical and epistemological presuppositions of their world-
views, namely, philosophical language.

A note about the definition of Christian faith in this article is necessary. 
Specific theological systematic presentation and construction of Christian faith 
is avoided, since it is not the focus of the article. Nevertheless, traces of an evan-
gelical Protestant perspective will be recognizable in the text. Christianity is pre-
sented here as a general theoretical worldview based on faith in God’s revelation 
in the Scriptures and in nature, in order to be compared and integrated with psy-
chology as a paradigm/worldview. In this regard it is not necessary to define a 
theological perspective with utmost precision.

Finally, I believe that the process of searching for the common philosophi-
cal assumptions of Christianity and psychology should be done within the spiritu-
al context of the metaphor of the ‘mind of Christ.’ I am adopting here an assump-
tion that is not shared with the worldview of psychology. Nonetheless, search for 
the common assumptions has to begin with a concept that seems to be high-pow-
ered theological and spiritual, but still has philosophical inference. The mind of 
Christ is defined here as the ultimate realization of the complete spiritual amal-
gamation of the intellectual (and other) faculties of human personality with the 
divine-human Mind/Spirit of the Lord Jesus Christ. The mystery of the ‘mind of 
Christ,’ therefore, becomes an indispensable reality in the attempt to formulate a 
‘postmodern’ philosophical integration of the Christian worldview and the psy-
chological paradigm. There is more about this postmodern perspective later.

The methodological approach of this work consists of three major subdi-
visions, as I try to investigate a philosophical foundation for Christian psychol-
ogy. First, I will assess briefly some already existing models of the integration 
of Christian worldviews and psychology. Second, in making an attempt to cre-
ate an alternative model of this integration, I will look at some characterizations 
and clarifications of a unified foundation for the integration. The most founda-
tional and the most general approach to reality, that is, considerations regarding 
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God and the nature of the human being, is naturally philosophical. Philosophi-
cal assumptions underlying both Christianity’s and psychology’s understandings 
of God and humans will be presented. [Deleted material has already been said.] 
Finally, I will draw some practical implications for a Christian psychology pro-
gram, based on the previous theoretical conclusions.

Models of integration of psychology and Christian faith (theology) 

Arising from the many attempts to integrate the scientific psychological 
model and Christian faith/theology, there are traditional categorizations of modes 
of integration from both the secular/psychology perspective and the sacred/theol-
ogy perspective. From secular psychology, there are at least four basic models of-
fered in Deryl Stevenson’s Psychology and Christianity Integration: psychology 
against religion, psychology of religion, psychology parallels religion, and psy-
chology integrates religion. The Christian viewpoint presents four corresponding 
models: Scripture against psychology, Scripture of psychology, Scripture par-
allels psychology, and Scripture integrates psychology (Stevenson 2007:207). 
The purpose of this paper is to carefully examine types of models that attempt 
to create integration. Other models are attractive for further research (Stevenson 
2007:213-217), but for the sake of time and space, they do not deserve full atten-
tion. In the context of the discussions that search for the “holy grail” of the inte-
grative mode, it is more significant to analyse the arguments of Stanton L. Jones 
in his article on integration in the Journal of Psychology and Theology. He stress-
es three existing models:

1. The critical-evaluative mode, where religious suppositions give us a per-
spective from which to discuss the adequacy of the background beliefs that shape 
psychological theory and practice. 

2. The constructive mode, where religiously-grounded understandings of 
the human condition might suggest fruitful new approaches to understanding hu-
manity psychologically.

3. The dialogical mode of mutual influence between religion and psychol-
ogy (Jones, 2006: 255).

The critical-evaluative mode may affirm the primacy of the religious worl-
dview and the revelation of God (both in suppositions and content), over the sci-
entific data and presuppositions that shape psychological theory and practice. 
Having in mind the epistemological structure of this mode, we could say that it 
corresponds to the theological model, faith above reason. In its moderate form, 
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this mode seems to affirm biblical principles, but there is always an additional 
risk with this mode of integration. An extreme form of this model is known as fi-
deism. Alvin Plantinga, distinguished philosopher of religion from the Universi-
ty of Notre Dame, has noted that fideism can be defined as an “exclusive or basic 
reliance upon faith alone, accompanied by a consequent disparagement of reason 
and utilized especially in the pursuit of philosophical or religious truth” (Plant-
inga 1983:87). 

Plantinga speaks within the context of philosophy of religion, of course. 
But if we want to translate the formulation to the psychological realm, we might 
affirm that fideism is continual reliance on religious presuppositions, and per-
haps, content of knowledge, in the evaluation of scientific claims of psychology. I 
doubt that this model would satisfy Christian scientists and psychologists in gen-
eral, who know that reason plays a major role in forming and evaluating the sup-
positions and substance of the science of psychology. Reason seems to be a nec-
essary prerequisite if we wish to make an effective integration of faith and psy-
chology.

The constructive mode, on the surface, seems even more extreme a posi-
tion than the critical-evaluative mode. However, it speaks about understandings 
(although religiously grounded) as a starting point of dialogue with psycholo-
gy. Here we have the possibility of a Christian model and a psychological mod-
el, both employing reason, where Christian reasoning provides content and new 
insights for the rational psychological model. The systematic rational expression 
of faith (doctrine) provides opportunities for a deeper understanding of the nature 
of the human being. 

One example I would like to mention here is the phenomenon of demon-
ic possession. When psychology exhausts all its knowledge and methodology in 
trying to define or explain this oddity in certain human beings, a Christian world-
view 2 might be able to go one step further by affirming the reality of demon-pos-
session, and in so doing, provide new insights into psychological approaches to 
distorted behaviour. Of course, a rational explanation of this aspect of the Chris-
tian worldview would need to be understandable to those committed to the worl-
dview of psychology. Revelation is a substratum, but the religious belief in de-
mon-possession would have to be explained in language understandable by psy-
chology scientists. 

2 Of course, not all Christian worldviews accept the ontological reality of demons. I appro-
ach this matter from an evangelical point of view.
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Another example would be life after death, or even better, clinical death. 
Psychologists affirm the reality of clinical death or the inner change of the brain’s 
activity, but only the Christian faith/worldview can provide additional insight of 
possible external stimulus on our mind by demonic forces, which may change the 
function of our brain to the point of having visions related to clinical death. In the 
constructive model, therefore, psychology needs theology, and a process of inte-
gration calls for additional insights or clarifications in the exploration of the ex-
periences of human beings. This transcends observational data and purely scien-
tific methodology.

The dialogical mode of integration speaks about mutual influence between 
theology and psychology. Since we have already mentioned the possibility of the 
influence of theology on the psychological understanding of the human being in 
the previous model, we will now look at a reverse example. James Stalker, in his 
concluding remarks in the book Christian Psychology, quotes an example of the 
spiritual reality of conversion. He asserts: 

Facts of the subconscious derived from hypnotic and hysteric patients 
have provided material for accounting for many hitherto mysterious phe-
nomena of religious conversion. We now know what kind of persons are 
the most likely subjects of an explosive form of this experience (Stalker, 
2010:273). 

This would mean, without any doubt, that when a theologian is puzzled 
as to why some people are converted “violently and abruptly,” and some are 
changed in a peaceful gradual process of conversion, some psychological insights 
into the subconscious would be useful in understanding the mystery of conver-
sion. Pragmatist, philosopher, and psychologist of religion, William James, wrote 
extensively on this topic in his book The Varieties of Religious Experience: A 
Study in Human Nature (James 2002:210-284). Naturally, James, as a pragmatist, 
is speaking about conversion without any inference of the supernatural. This defi-
nition of conversion, from a Christian perspective, is objectionable, as are those 
that derive suppositions and content from non-Christian religions. In integrating 
the worldviews of Christianity and psychology, we cannot accept this supposi-
tion. However, we should not avoid utilizing insights of psychology when we are 
perplexed by mystery, or even ignorance, of some specific functions of the human 
being. We should not be so “theo-centered” that we cannot detect the problem and 
identify a commonsensical remedy based on observational data. Therefore, the 
mode of dialogue and mutual influence provides an opportunity for both faith/
theology and psychology to be mutually enriched and perhaps supplemented.
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Having in mind this brief evaluation of three existing modes of integration 
between faith/theology and psychology, I could add a fourth mode that is perhaps 
already assumed. That would be the mode of critical evaluation from the stand-
point of presuppositions of secular psychology. Psychology has its own mostly 
secular presuppositions, and they can completely determine how notions of God, 
faith or theology are evaluated. This fourth mode is actually far from integrat-
ing psychology and faith. Rather, this is a mode close to the model of psychology 
against faith, or more moderately speaking, psychology parallels religion. With 
this approach, there is evidently no integration. There is a severe breach or gap 
between science and faith. Thus, this mode is excluded in the discussion above.

Model of the unified/integrated presuppositions

Raison d’être of the Model 

So far, four specific models of integration of faith and psychology empha-
size critical, constructive, dialogical and mutual influence modes. However, none 
of these modes addresses basic unified presuppositions of psychology as science 
and faith (or theology) as a discipline. They only affirm the relationship between 
faith and psychology, and very often, at the expense of each other. Is there any 
model that would embrace the basic presuppositions of both psychology and bib-
lical theology without forfeiting either of them? In trying to build up an alternate 
model that might help us in our implementation of an integrative Christian psy-
chology program I will undertake two basic steps. 

First of all, we should be able to define theoretical assumptions underlying 
the worldviews of both psychology and the Christian faith. In this context, we do 
not speak about specific Christian approaches to disciplines and theories of psy-
chology—an example of this would be Ruble’s 1975 book, Christian Perspec-
tives on Psychology. Rather, I would like to speak about the root (the underlying 
assumptions) and not the branches (specific theories and practices). 

Second, I will offer the prospect of integration and unification of these 
foundational presuppositions (and principles) of the Christian and psychological 
worldviews. This task naturally calls for a philosophical method. In other words, 
whenever we investigate presuppositions and assumptions, we find ourselves in 
the field of philosophical investigation, simply because philosophy is the most 
foundational branch of human knowledge. Nevertheless, we cannot explore all 
the assumptions of psychology or Christianity. Philosophically, the key assump-
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tions are the most important: metaphysical (or ontological) and epistemological. 
The former relates to the fundamental nature of being (or truth about reality); the 
latter pertains to the ways of discovering truth. Everything else flows from these 
two suppositions.

Metaphysical and Epistemological Assumptions of Modern Psychology

J. M. Nelson, in his article, “Missed Opportunities in Dialogue between 
Psychology and Religion”, offers an interesting evaluation of the basic presup-
positions of contemporary psychology. Stanton Jones comments on this article:

Nelson traces the impact of philosophy of positivism in shaping the 
contours of modern psychology through John Stewart Mill, Sigmund Fre-
ud, and the logical positivists. One of Nelson’s most helpful (if brief) dis-
cussions is on the “Failure of Logical Positivism” and its replacement to-
day with an operative neo-positivism that retains positivism’s classic ho-
stility toward religious modes of knowing while embracing more fulsome 
discussion of core assumptions and blending elements of classic empiri-
cal verificationism with broader methods for ascertaining scientific validi-
ty (Jones 2006:253).

Whatever the discoveries in science, it is clear that psychology, metaphysi-
cally speaking, is based on the assumption of positivistic naturalism, which is al-
ways antagonistic to a religious worldview. Whether we speak of classical posi-
tivism or neo-positivism, or any scientific approach, naturalism is the underlying 
metaphysical assumption. According to the Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy, although it is very difficult to define naturalism in its ontological (metaphys-
ical) component, it is concerned with the contents of reality, asserting that reality 
has no place for ‘supernatural’ or other ‘spooky’ kinds of entity (Papineau 2009). 
Naturalism always seems to be hostile to religious worldviews, and metaphysi-
cally, these two worldviews are irreconcilable. 

Regarding epistemology, the basic and general epistemological premise of 
contemporary psychology is that every entity is an object of true knowledge. This 
is known as the positivistic approach. 

Positivism is elsewhere defined as the view that all true knowledge is 
scientific, and that all things are ultimately measurable. Positivism is clo-
sely related to reductionism, in that both involve the view that entities of 
one kind ... are reducible to entities of another, such as societies to confi-
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gurations of individuals, or mental events to neural phenomena. It also in-
volves the contention that processes are reducible to physiological, physi-
cal or chemical events, and even that social processes are reducible to re-
lationships between and actions of individuals or that biological organisms 
are reducible to physical systems [sic] (Positivism, WP).

Epistemological foundationalism and reductionism is, therefore, the essen-
tial epistemological assumption of psychology. To sum up, psychology, in its 
foundational suppositions and premises, is based on the metaphysical assump-
tion of naturalism and the epistemological assumption of positivism. Positivis-
tic ways of knowing are engaged in the processes of understanding reality and its 
materialistic nature.

Metaphysical and Epistemological Assumptions of Christian Faith

Unlike that of the psychological worldview, the metaphysical assumption 
of the Christian faith is non-naturalistic. The Christian faith does not search for 
ultimate evidences or observational data in nature as proofs of theological con-
tent or its logical consistency, precisely because God and His revelation, accord-
ing to the Holy Scriptures, should be metaphysically evident. In philosophy we 
use the methods of natural reason and arguments drawn from the philosophy of 
religion to prove God’s existence. However, in Christian metaphysics, from the 
perspective of having received a given deposit of faith through God’s revelation, 
we affirm that God’s existence and His revelation do not need specific rational 
proofs in order to be appropriated. All entities (nature and human beings) derive 
their existence from the most foundational reality—the divine Person. Therefore, 
the metaphysical assumption of the Christian faith is the supernatural existence 
and active involvement of God in reality.

Epistemologically speaking, unlike the science of psychology, Christian 
theology affirms that faith is above reason. Whatever we know about God and 
His specific revelation, we know by faith. Of course, we still retain the famous 
maxim from Anselm’s Proslogion: “fides quaerens intellectum” (faith seeks un-
derstanding), especially in the attempt to define and systematically present the 
deposit of faith, namely, beliefs. And it is still faith that is the foundational epis-
temological assumption, not reason. Reason just responds to, and categorizes, the 
content of propositions about God already given and revealed by God. The Chris-
tian faith is, consequently, based on the metaphysical assumption of supernatu-
ral revelation and the epistemological assumption of faith (beliefs). This does 
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not mean that God’s revelation may not be demonstrated via human elements or 
human actions. It just asserts the fact that the Christian worldview is uniquely 
founded on the mysterious workings of the supernatural, both without or via hu-
man agency.

The most important question for this paper is this: Is it possible to some-
how unify or integrate these different and conflicting presuppositions in order to 
freely express our support for an experiment in Christian psychology? How can 
we reconcile the metaphysical assumption of naturalism, assumed by psycholo-
gy, with the metaphysical presupposition of supernatural revelation of God, taken 
for granted in the Bible and the Christian worldview? How can we bring togeth-
er the epistemological assumptions of the positivistic approach of the verification 
principle in psychology, and the epistemological supposition of faith based on 
non-verificationism? Let us venture to create a response to this crucial question. 

Integrated Assumptions Model

Integrated Metaphysical Assumption

In order to create a model of the unified assumptions of the worldviews of 
psychology and Christianity, we have to leave the modern (naturalistic or positiv-
istic) project behind. 3 Postmodernism, with its emphasis on the critique of abso-
lute truth, reason and progress, offers some new possibilities in this integration, 
without forcing us to acknowledge its basic non-Christian assumptions. 

Let me try to use one example from “postmodern” (contemporary) physi-
cal science. It may help us in creating a metaphysical integrated assumption for 
both psychology and the biblical worldview. The example itself is not taken from 
the science of psychology, but the principle can be applied to every branch of hu-
man knowledge.

In quantum mechanics, the Heisenberg uncertainty principle states 
by precise inequalities that certain pairs of physical properties, such as po-
sition and momentum, cannot be simultaneously known to arbitrarily high 
precision. That is, the more precisely one property is measured, the less 
precisely the other can be measured. It should be emphasized that this is 
not meant to be a statement about a researcher’s ability to measure these 

3 The modern or modernistic, naturalistic or positivistic approach to reality and knowled-
ge presupposes foundationalism (the possibility of searching for and finding the ultimate truth of 
reality) and rationalism (the reliability and dependability of reason as a methodological tool in this 
search). 
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specific pairs of quantities. Rather, it is a statement about the system itse-
lf. That is, a system cannot be defined to have simultaneously singular va-
lues of these pairs of quantities (Heisenberg Principle of Uncertainty, WP).

I am sure you have already recognized where I am heading to. If the sys-
tem itself (namely nature or reality) has an inherent ability to behave unpredict-
ably and inexplicably, this means that nature in itself has some secrets or myster-
ies that cannot be explained or predicted solely by the traditional laws of natural-
ism. The naturalistic metaphysical assumption of psychology has to be modified 
because naturalism (in its strict form) has no room for baffling realities such as 
those in quantum mechanics, referred to above, or the reality of ambiguities and 
mysteries in the psychology of the human being. The metaphysical assumption 
of the Christian faith speaks precisely about the mystery of the supernatural and 
the mysterious phenomena of revelation. 

So, there might be a possible integration of a modified “postmodern” meta-
physical assumption of psychology, namely, the reality of puzzling mysteries, with 
the supernatural assumption of the Christian faith. In this approach to science, 
the mysterious is an aspect of the natural, and nature is mystery in itself. Nature 
draws attention to mysteries of possibly divinely created order. Within the context 
of non-traditional naturalism, therefore, both psychology and Christian theology 
could have the same presuppositional starting point: an acknowledgement of mys-
tery (including the possibility of divine creation) in the reality of the human be-
ing, a mystery which cannot be explained by existing scientific methodology only.

Integrated Epistemological Assumption

Next, how can we reconcile the epistemological assumption of positivism 
or verificationism with non-positivistic faith? In contrast to the rigid positivist 
methodological position, Jones affirms that “contemporary philosophy of science 
does not support a radical or categorical separation of science from other forms of 
human knowing, including religious knowing or belief” (Jones 1994:188).

In contemporary science we do not trust reason anymore, and this could 
be a positive legacy of postmodernism and pluralism. Intuition, or even religious 
forms of knowledge like faith, is as valid as reason, used to describe things and 
offer some plausible answers. Consequently, we have limited verificationism 
here. It is undoubtedly epistemologically limited, with metaphysical mysteries 
in nature itself. Nature, as we have seen above, defies exact measurement and a 
strictly quantitative approach.
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Furthermore, religious knowing, or the knowledge of supernatural enti-
ties like God and his revelation, has become more and more an aspect of scientif-
ic research, even in psychology. I will offer one recent example of research. Jus-
tin Barrett holds a PhD in experimental psychology from Cornell University. He 
is also a professor at Calvin College and the University of Michigan, the found-
ing editor of the Journal of Cognition and Culture, and author of many articles on 
the cognitive science of religion. He suggests in his book Why Would Anyone Be-
lieve in God? that belief in God is almost an inevitable consequence of the kind of 
minds we have (Barrett 2004). Most of what we believe comes from mental tools 
working below our conscious awareness, and what we believe consciously is in 
large part driven by these unconscious beliefs.

Beliefs in gods match up well with these automatic assumptions; more spe-
cifically, belief in an all-knowing, all-powerful God matches up even better (Barrett 
2004:10-17). Barrett asks, “Why would anyone believe in God?” and replies, “The 
design of our minds leads us to believe” (Barrett 2004:124). Barrett believes in the 
structure of the human mind that assumes an unconscious or subconscious belief in 
God. Though the content of this belief and knowledge of God is very limited and 
does not imply a knowledge of the revelation of the Christian God, there is an im-
mediate and natural knowledge of something like God already present in the struc-
ture of our mind. Using this latest research and conclusions of the epistemology of 
belief, we can audaciously affirm that there is a substantial possibility for the inte-
gration of the epistemological assumption of contemporary psychology and a bibli-
cal worldview. That assumption might be that religious knowing is an integral prin-
ciple of the cognitive structure of the human mind. Psychology, therefore, needs the 
epistemological approach of a religious system of knowledge precisely because this 
kind of knowledge is a component of general cognition in our brains.

To sum up, an integrated metaphysical assumption for both psychology and 
the Christian worldview would be the recognition of the mysterious nature of real-
ity, including the human being, which is a part of the supernatural revelation/cre-
ation of God. The unified epistemological assumption for both psychology and the 
Christian worldview is that religious knowledge (knowing) is an inseparable part 
of the inner (subconscious) structure of the human mind. Once we affirm these co-
hesive assumptions of psychology and the Christian worldview, we have a respon-
sibility to rethink consequent implications for a Christian psychology program.
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Implications of the model of the unified presuppositions for a program in 
christian psychology 

In conclusion, I would like to propose some implications (or even guide-
lines) for the restructuring of a Christian psychology program. I will use a format 
of specific imperative points. 

– Teach the subjects of psychology with great suspicion of naturali-
stic and positivistic tendencies in science, and recognize scientific “para-
digm shifts”.

– Remain open for the possibility of mysteries in the scientific inve-
stigation of reality, including humans, precisely because these ambiguities 
are a part of nature itself.

– Recognize that the revelation of God (in its non-verification appro-
ach) is much broader than specific revelation (e.g., the person of Christ or 
the Holy Scriptures). It exists not only in the Bible and in religious expe-
rience but also in nature itself . It unquestionably exists in an appropria-
te approach to science, as stated on the website of the Society of Christian 
Psychologists, quoting Jonathan Edwards: „I wish to show how all arts and 
sciences, the more they are perfected, the more they issue in divinity, and 
coincide with it, and appear to be parts of it.” 

– Recognize that the complex reality of the human mind defies the 
positivistic or verificationist principle. Therefore, the science of psycho-
logy needs theological (i.e., biblical) insights.

–Recognize that the revelation of God does not reject a rational 
approach to reality. This is important for Christian psychologists. By kee-
ping a moderate dialogical model in mind, we can move a step forward and 
affirm that Christianity needs psychology, and that they can both share uni-
fied assumptions.

– Introduce courses such as “Introduction to Postmodernism” and/
or “Contemporary Philosophy of Science” into the curriculum alongside 
courses on psychology and religion, because they contain contemporary 
scientific keys for possible integration of science and the Bible. If we do 
not recognize contemporary (postmodern) paradigm shifts in psychology 
as possibilities in the integration process, our students will be left with aca-
demic “schizophrenia” because they will not be able to build up a cogniti-
ve integration out of two completely separate sets of courses (religion and 
traditional secular psychology). 
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Moving beyond traditional assumptions of psychology and the Christian 
faith, we arrive at the conclusion of the matter. Unified metaphysical and epis-
temological assumptions of psychology and the Christian worldview, based on 
contemporary insights in science and religion, provide the solid foundation and 
justification for the implementation and operation of a Christian psychology pro-
gram. The only point possibly missing here is the crucial element of not becom-
ing lost in the complex relations of philosophy, psychology and theology. And 
that is the existential and spiritual element of the “mind of Christ.” This metaphor 
can be defined as the ultimate realization of the complete spiritual amalgamation 
of the intellectual (and other) faculties of human personality with the divine-hu-
man mind/spirit of the Lord Jesus Christ. In coming into contact with the “mind 
of Christ” and having a spiritual cognition based on the revelation that God is the 
God of both the Bible and science, we will not only understand, probe or merge 
challenging suppositions of both the Holy Scriptures and the science of psychol-
ogy, but we will also be able to build strong piety and Christian character. Ellen 
G. White brilliantly stated: 

Weaknesses that have been manifested in a vacillating will and po-
werless character are overcome, for continual devotion and piety bring the 
man in such close relation to Christ that he has the mind of Christ. He is one 
with Christ, having soundness and strength of principle (White 1958:337-
338).
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HRISTOV UM: FILOZOFSKA OSNOVA 
HRIŠĆANSKE PSIHOLOGIJE 1

Rezime:

Ovaj članak se bavi novim mogućnostima integracije psihologije i hrišćanske 
vere/teologije. Nema prave integracije bez prepoznavanja objedinjenih pretpostavljenih 
osnova za integraciju. Ovaj rad traga za zajedničkim filozofskim, metafizičkim i epis-
temološkim pretpostavkama ili preduslova neophodnih za integraciju hrišćanstva i psi-
hologije. To može biti životna konstrukcija za moguću implementaciju programa hrišćan-
ske psihologije.

Ključne reči: hrišćanstvo, psigologija, integracija, filozofski preduslovi, postmod-
erna

1 Ovaj članak delom podseća na rad predstavljen na konferenciji „Um Hrista“ 8. februara, 
2011 na Univerzitetu na Južnim Karibima, Trinidad. Ovaj čanak predstavlja mnogo širu diskusiju.
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RELIGIJSKI IDENTITET I MIGRACIJE: RUMUNI IZ 
SRPSKOG BANATA U SEVERNOJ AMERICI

Rezime:

U savremenim istraživanjima migracija, veza između religije i emigracije pred-
stavlja važan element za razumevanje promena kolektivnih identiteta nakon iseljavanja, 
kao i odnosa prema matičnoj zemlji. U ovom radu, pored pregleda iseljavanja Rumuna 
tokom 20. veka, ukazujemo na ulogu religije na procese emigracije i integracije rumunske 
etničke manjine sa prostora srpskog Banata u Severnoj Americi. Kako je položaj verskih 
zajednica, naročito verskih manjina, u različitim društvenim i političkim okolnostima to-
kom 20. veka bio nepovoljan, pojedine verske grupe, kao što su nazareni, veoma rano po-
činju da emigriraju u potrazi za verskom slobodom. U slučaju Rumuna koji su pripadali 
neoprotestantskim zajednicama, religija se posmatra kao „kanal“ za migraciju, ali i put 
za bržu integraciju u novoj sredini. 

Ključne reči: Rumuni, migracije, religijski identitet, Severna Amerika, etničke i 
verske manjine

1. Uvod

U današnjem svetu, mobilnost je postala sveprisutan fenomen, dok su pita-
nja emigracije, integracije imigranata i odnosa matične zemlje prema iseljenicima 
ključni za razumevanje aktuelnih migracijskih procesa. Tokom poslednje dve dece-
nije, etnološke i antropološke studije sve više u središte svog interesovanja stavlja-
ju fenomene vezane za migracije, dijasporu, gastarbajtere, akulturaciju etničkih za-
jednica u dijaspori i transnacionalizam. Tako je i proučavanje različitih oblika ko-
lektivnih identiteta i njihovih promena u slučaju iseljeničkih zajednica posebno za-
okupljalo pažnju istraživača i postavila temelj istraživanjima migracija u Srbiji (up. 
Pavlović 1991, Lukić-Krstanović 1992, Blagojević 2005, Sikimić 2012, Antonije-
vić 2013). Pored etničkog identiteta, u studijama migracija sve više se pridaje zna-
čaj odnosu religije i migracija, posebno ulozi religije u procesima integracije u no-
voj sredini, konverziji ili promeni religije, kao i vezi koja se putem crkve/verske za-
jednice ostvaruje sa matičnom državom (up. Levitt 2003, Menjivar 2003, Yang & 
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Ebaugh 2001, Hagan & Ebaugh 2003, Dumont 2003). Kada je reč o mnogim slože-
nim pitanjima vezanim za iseljavanje sa prostora Balkana, posebno etničkih ili ver-
skih manjina, ona su ostala nedovoljno istražena. Sa prostora današnje Vojvodine, 
emigracija je tokom 20. veka bila karakteristična kako za Srbe tako i za pripadnike 
različitih etničkih zajednica, naročito kada je reč o iseljavanju u Severnu Ameriku. 
Uzroci iseljavanja najčešće su bili ekomonske, ali i društveno-političke ili čak i ver-
ske prirode. U nastojanju da doprinesemo istraživanjima emigracije etničkih manji-
na, tekst koji sledi posvećen je emigraciji pripadnika rumunske etničke zajednice sa 
posebnim akcentom na ulogu religije u migracijskim procesima tokom poslednjih 
nekoliko decenija. Prikupljeni materijal, za potrebe ovog rada, nastao je etnograf-
skim istraživanjem Rumuna povratnika na prostoru južnog Banata (u nekoliko eta-
pa tokom 2014. i 2015. godine), kao i istraživanjem rumunske nazarenske zajedni-
ce u Ohaju (SAD) tokom 2015. godine. Cilj ovog rada je da ukaže na ulogu religi-
je, naročito malih protestantskih zajednica, na procese emigracije i integracije ove 
etničke manjine sa prostora Vojvodine u Severnu Ameriku. Problematika emigraci-
je Rumuna sa prostora Rumunije u Severnu Ameriku zaokupljala je, do sada, poje-
dine rumunske autore, koji su pokušavali da objasne razloge emigracije tokom no-
vije istorije (Popescu 1977, Gârdan & Eppel 2012, Vâtcu & Bădărău 1992). Među-
tim, iseljavanje Rumuna koji žive van granica Rumunije, odnosno rumunske ma-
njine sa prostora srpskog Banata, ostalo je nedovoljno i fragmentarno istraženo (up. 
Sikimić 2013, Maran 2009). Pored kraćeg osvrta na tematiku rumunske emigracije 
uopšte, cilj ovog rada je da istraži posebnu vrstu emigracije – rumunskih neoprote-
stantskih iseljenika poreklom iz Banata u Severnu Ameriku. Reč je o tzv. dvostru-
kim manjinama, etničkim i verskim istovremeno, specifičnom fenomenu nastalom 
usled konverzije određenog broja Rumuna sa prostora Banata u neoprotestantizam 
(Ђурић-Миловановић 2015). Fenomenu iseljavanja pripadnika etničke i verske 
manjine istovremeno, posvetili smo posebnu pažnju jer su i rezultati naših istraži-
vanja ukazali na značajnu ulogu religije kao svojevrsnog „kanala“ ili puta za iselja-
vanje. Sa druge strane, Rumuni neoprotestanti su na prostoru Banata bili manjinska 
zajednica koja nije bila priznata i koja se, na određeni način, nije uklapala u domi-
nantne okvire pravoslavne kulture koja preovlađuje kod Rumuna na ovim prosto-
rima. Odlaskom u Severnu Ameriku, neoprotestanti bivaju prihvaćeni kao jedni od 
mnogih izvorno protestantskih zajednica i njihov dosadašnji marginalizovan polo-
žaj koji su imali u matičnoj zemlji se iseljavanjem značajno menja. Pored toga, ne-
oprotestantizam je imao važnu ulogu i u slučaju povratnika koji su u Banatu osni-
vali nove zajednice ili pomagali obnovu postojećih, po uzoru na one kojima su pri-
padali u Severnoj Americi.
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Kako je položaj neoprotestantskih zajednica u različitim društvenim i poli-
tičkim okolnostima tokom 20. veka bio nepovoljan, pojedine verske grupe, kao što 
su nazareni, veoma rano su počeli da emigriraju, ne samo iz ekonomskih razloga, 
već pretežno u potrazi za verskom slobodom. Odlaskom u Novi Svet, Rumuni su 
se priključivali postojećim neoprotestanskim zajednicama ili osnivali nove, što će u 
velikoj meri uticati i na njihovu integraciju u novu sredinu. Zajednice kojima bi se 
priključili, pomagale su pristigle članove da se zaposle ili pronađu mesto stanova-
nja. Brojni su primeri koji ukazuju da su neoprotestanti bili sponzorisani od strane 
zajednica ili pojedinaca u Americi kako bi uspeli da finansiraju put preko okeana. 

Kada je reč o verskoj strukturi rumunskih iseljenika u Severnu Ameriku do 
Prvog svetskog rata, pojedina istraživanja pokazuju da su rumunski emigranti u 
većini slučajeva bili pravoslavci (95%), zatim grko-katolici i baptisti (Gârdan & 
Eppel 2012, 263). Emigracija je u okviru neoprotestantizma bila izražena i tokom 
Prvog i Drugog svetskog rata, posebno u slučaju nazarenske zajednice čiji su čla-
novi odbijali da služe vojsku i nose oružje zbog čega su osuđivani na višegodiš-
nje zatvorske kazne. Nešto kasnije, nepovoljan položaj u kojem su se našle sve 
neoprotestantske zajednice u komunističkoj Jugoslaviji uslovio snažne migracij-
ske talase ka Severnoj Americi i Australiji. Međutim, rezultati kontinuiranih kva-
litativnih terenskih istraživanja religioznosti Rumuna u Vojvodini, koje se reali-
zuju od 2008. godine do danas, pokazuju da su i druge neoprotestantske zajedni-
ce bile sklone migracijama (npr. nazareni).

Tekst koji sledi podeljen je u dve tematske celine. U prvom delu, predstav-
ljena je kraća istorijska skica o Rumunima u Vojvodini, sa posebnim osvrtom na 
konfesionalne prilike i versku raznovrsnost u okvirima ove etničke grupe. Drugi 
deo rada, posvećen je pitanjima iseljavanja u prekookeanske zemlje – SAD i Ka-
nadu i religijske pripadnosti Rumuna nakon iseljavanja.

2. Rumuni u srpskom Banatu

Kada je nakon završetka Prvog svetskog rata i raspada Austrougarske mo-
narhije Banat podeljen između Kraljevine SHS i Rumunije, usled činjenice da je 
na celokupnoj teritoriji Banata stanovništvo bilo izmešano, bilo je neminovno da 
sa obe strane nove državne granice ostanu naselja u kojima su živeli građani ko-
ji su se sad našli u položaju nacionalne manjine na teritoriji države u čiji su sastav 
ušli. Tako je u njenim zapadnim delovima Banata, koji su ušli u sastav Kraljevine 
SHS, ostalo oko 40 naselja sa rumunskim stanovništvom, koji su živeli što u etnič-
ki kompaktnim, homogenim naseljima, što izmešani sa Srbima ili drugim etničkim 
grupama koji su bili prisutni na tim prostorima. Naravno, isti je slučaj i sa istočnim 
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delovima istorijskog Banata gde je u sastavu rumunske države ostala značajna srp-
ska nacionalna manjina, u naseljima sa sličnom etničkom strukturom kao i u zapad-
nim delovima ove provincije. Položaj rumunske manjine u srpskom i srpske manji-
ne u rumunskom delu Banata je nakon rata regulisan mnogobrojnim međunarod-
nim i bilateralnim ugovorima (Popi 1996, Maran 2012). Nakon završetka razgrani-
čenja u Banatu, položaj Rumuna se poboljšao, u poređenju sa prvim godinama na-
kon rata, kada su postojali određeni problemi u smislu priznavanja građanskih pra-
va u jugoslovenskoj državi (na primer, neučestvovanje na izborima za Ustavotvor-
nu skupštinu 1920. ili u agrarnoj reformi) (Mitrović 1975). Tako su Rumuni 1923. 
osnovali Rumunsku stranku u Kraljevini SHS, na parlamentarnim izborima te godi-
ne su dobili prvog poslanika u skupštini Kraljevine, 1933. je potpisana Jugosloven-
sko-rumunska konvencija o uređenju manjinskih osnovnih škola u Banatu, a 1936. 
je osnovano kulturno udruženje Astra u jugoslovenskom Banatu (Popi 2001). Na-
kon Drugog svetskog rata kada je Banat Ustavom iz 1946. ušao u sastav Autono-
mne Pokrajine Vojvodine, koja je bila deo Narodne Republike Srbije i FNRJ, nji-
hov položaj je doživeo određene promene. Kulturna, obrazovna i uopšte identitar-
na komponenta koja se ticala kako Rumuna, tako i drugih manjina, bila je dirigova-
na od strane državnih vlasti, što je s jedne strane omogućilo stvaranje jedne manjine 
„po meri“ novih vlasti, ali je takođe stimulisalo bržu integraciju rumunskog stanov-
ništva u opšte društvene tokove koji su bili prisutni u jugoslovenskom društvu. Na-
pominjemo samo da je od svih institucija bitnih za očuvanje nacionalnog identite-
ta, najviše izgubila rumunska pravoslavna crkva, u uslovima verske politike koju su 
vodile komunističke vlasti prema tradicionalnim verskim zajednicama na prostori-
ma Jugoslavije. Takođe, ne sme se zanemariti ni demografski momenat, odnosno 
proces opadanja nataliteta kod Rumuna započet još u prvoj deceniji 20. veka, da bi 
u drugoj polovini tog veka već poprimio veće razmere. Taj fenomen je, uz masov-
no iseljavanje u zemlje Zapada i uz asimilacju koja je prisutna u mešovitim naselji-
ma, glavni faktor opadanja broja Rumuna u srpskom delu Banata poslednjih dece-
nija. U pogledu religijskog identiteta Rumuna u srpskom Banatu, tokom 20. i po-
četka 21. veka nastupile su značajne promene, o čemu će biti reči u nastavku rada.

3. Religijski identitet Rumuna u srpskom Banatu

Kroz noviju istoriju, religijski identitet Rumuna u srpskom Banatu prolazio je 
kroz različite promene, koje su bile najvidljivije početkom 20. veka, kada su se po-
javile neoprotestantske zajednice kojima su prilazili i Rumuni (Đurić-Milovanović, 
Maran, Sikimić 2011). U multietničkom i multikonfesionalnom okruženju Banata, 
Rumuni su pristupali različitim neoprotestantskim zajednicama, što je u velikoj me-
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ri doprinelo i obogaćivanju konfesionalnog života ove etničke zajednice. Pripadnici 
rumunske etničke manjine većinski pripadaju Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, koja 
predstavlja dominantnu konfesiju, zatim grko-katoličkoj (unijatskoj) crkvi i različi-
tim neoprotestantskim zajednicama – nazarenskoj, adventističkoj, baptističkoj, pen-
tekostalnoj. Zvanične statistike, sa popisa stanovništva, pokazuju da broj Rumuna 
pravoslavaca postepeno opada, što se može videti i procentualno. Godine 1953. od 
57 236 Rumuna u Vojvodini, 87,9% je bilo pravoslavnih, 1991. godine od 42 316 
Rumuna, 82,4% pravoslavnih, dok je 2002. godine od 34 576 Rumuna – 81,9% pra-
voslavnih. Sa druge strane, broj neoprotestanata je u porastu sa 0,7% godine 1953, 
na 2,6% godine 1991, ali se smanjuje na 2,1% u 2002. Međutim, i pored tendencije 
opadanja, broj pravoslavnih Rumuna ostaje dominantan u odnosu na ostale konfesi-
je. Rumuni grkokatolici u srpskom Banatu imali su mali broj vernika i dve parohije, 
u Jankovom Mostu i Markovcu. Sve do Drugog svetskog rata, grkokatolička crkva 
beležila je porast broja vernika, nakon čega sledi sve veće opadanje.

Konverzija u neoprotestantizam je, od trenutka kada su se prve zajednice 
pojavile početkom 20. veka, bila izraženija kod protestantskog stanovništva, ne-
mačkog i mađarskog, međutim vremenom su i većinske pravoslavne etničke za-
jednice, kao što su Srbi i Rumuni, prelazile su u neoprotestantizam. Nazareni su 
bili prva nova protestantska zajednica koja je otvorila put osnivanju sličnih ver-
skih tradicija, nastalim iz radikalnih ogranaka reformacije, pre svega anabaptizma 
i nemačkog pijetizma. Pojava drugih neoprotestantskih zajednica, baptista, adven-
tista, metodista, pentekostalaca, na prostorima Banata, doprinela je stvaranju reli-
gijski heterogene slike društva, u vremenu koje su obeležile dramatične društve-
ne, političke i verske promene. Kao najstariji neoprotestanti, nazareni se u rumun-
skim naseljima Banata pominju tokom druge polovine 19. veka. Zbog svog paci-
fističkog ubeđenja, odbijanja nošenja oružja i polaganja zakletve, za vreme Prvog 
i Drugog svetskog rata veliki broj nazarena je osuđivan na kazne zatvora, a ve-
ći broj vernika i emigrirao je u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Australi-
ju. To se u velikoj meri odrazilo na smanjenje broja vernika u nekada veoma broj-
nim nazarenskim zajednicama u srpskom Banatu. Iako je nakon Drugog svetskog 
rаtа gаrаntovаnа sloboda veroispovesti i vlasti nisu zаhtevаle od nаzаrenа dа polа-
žu zаkletvu, sukobi nаstаju kаdа su nаzаreni odbili dа učestvuju nа glаsаnju, pro-
tiveći se, između ostalog, i kolektivizaciji imovine. Iz tih razloga, pedesetih godi-
na 20. veka, nazareni bivaju osuđivani na izdržavanje zatvorskih kazni, a odvođeni 
su i na Goli Otok. Nepovoljаn položаj nаzаrenа, od trenutkа kаdа su se pojаvili nа 
ovim prostorimа, kаo i tokom periodа komunizmа, doveo je do velike emigrаcije 
vernikа, posebno između 1955–1975. godine. Iseljavanje nazarena dostigao je vr-
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hunac između 1965. i 1973. godine, kada je „politikom otvorenih granica“, omo-
gućeno slobodno putovanje i legalan odlazak na rad u inostranstvu (Antonijević, 
Banić-Grubišić, Krstić 2011, 989–1011). Kako su nazarenske zajednice na prosto-
ru Banata bile etnički mešovite, među iseljenicima nalazio se i veći broj Rumuna. 
Tаko su nekаdа mnogobrojne zаjednice nаzаrenа u Bаnаtu bile gotovo ugаšene. 

Širenje аdventizmа među Rumunimа zаpočelo je početkom 20. vekа, kаdа 
iz zаjednicа osnovаnih u Trаnsilvаniji dolаze misionаri nа prostore Bаnаtа. Najve-
ći uspon adventizma zabeležen je između 1910. i 1920. godine. Kada je reč o Ru-
munima u srpskom delu Banata, u Bаnаtskom Novom Selu je osnovаnа prvа аdven-
tističkа zаjednicа 1910. godine sа 13 vernikа, dok će nаrednih godinа broj vernikа 
biti u porаstu. U Alibunаru, lokаlnа аdventističkа crkvа nosilа je nаziv Alibunаr–Pe-
tre, što govori o uključivаnju vernikа iz Petrovog selа (dаnаs Vlаdimirovаc) u ru-
munsku аdventističku zаjednicu. Kolporter iz Trаnsilvаnije, Pаvle Sempeter, živeo 
je u Alibunаru od 1910–1913. godine propovedаjući „аdventnu vest“ nа rumunskom 
i nemаčkom jeziku. Početkom 20. vekа sаmo u ovа tri nаseljа postojаće rumunske 
аdventističke crkve, dok će se njihov broj kasnije povećavati. Jedаn od nаjvаžnijih 
misionаrа među Rumunimа bio je Pаvel Krаineаn (Pаvel Crăineаn) iz Bаnаtskog 
Novog Selа. Krаineаn je bio nаzаren i kаko bi izbegаo dа služi vojsku u Austrou-
gаrskoj, emigrirаo je u Sjedinjene Američke Držаve početkom 20 vekа. U Americi 
1910. godine upoznаje аdventističkog propovenikа J. F.Huenergаrdtoma, koji je me-
đu mlаdim emigrаntimа sа prostorа Austrougаrske trаžio potencijаlne аdventistič-
ke misionаre. Po povrаtku iz Amerike u rodni krаj, Krаineаn osnivа lokаlnu аdven-
tističku crkvu, u kojoj je bio veomа liberаlаn, što gа dovodi u sukob sа аdventistič-
kom Misijom (Đurić-Milovanović, Maran, Sikimić 2011, 31). Nаkon konfliktа sа 
Misijom, Krаineаn osnivа sopstvenu аdventističku frаkciju, koju je Misijа smаtrаlа 
ilegаlnom i okupljа većinu vernikа u nаseljimа gde je nekаdа propovedаo. Adven-
tisti su se u rumunskim selimа okupljаli po kućаmа, а krštenjа su obаvljаli nа obli-
žnjim rekаmа ili jezerimа. Tokom Drugog svetskog rata, adventisti postaju i formal-
no zabranjeni, njihove crkve su zatvarane, a izdavaštvo zabranjeno (Bjelajac 2010, 
130). Sukobi države sa adventistima, prema istoričarki Radmili Radić, odnosili su 
se na njihove zahteve da se deca oslobode pohađanja škole subotom, a radnici posla. 
Adventisti čija deca nisu pohađala školu, bili su novčano i zatvorski kažnjeni (Radić 
2002, 626). Tada je nastupio talas emigracije, ka zemljama zapadne Evrope i Sever-
ne Amerike. Orgаnizovаniji misionаrski rаd zаpočet je pedesetih godinа, evаngeli-
zаcijаmа i subotnjim školаmа u kojimа se posebno negovаo rаd sа decom.

Još od osnivanja prvih zajednica, konverzija u neoprotestantizam bila je 
povezana sa mobilnošću misionara i propovednika. Tako i nemаčki bаptistič-
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ki misionаri osnivаju među Rumunimа prve zаjednice početkom 20. vekа. Pr-
vi bаptistički misionаr među Rumunimа u srpskom Bаnаtu bio je pаstor Avrаm 
Belgrаdeаn iz Rumunije, koji se 1929. godine doselio u Strаžu kod Vršca. Većinа 
rumunskih bаptističkih crkаvа na ovim prostorima osnivа se posle Drugog svet-
skog rаtа, zаhvаljujući misionаrskim nаporimа Belgrаdeаnа i njegovih sledbe-
nikа, kаo što su zаjednice u Uzdinu, Mаlom Središtu, Bаnаtskom Novom Selu, 
Grebencu, Mаrkovcu, Vojvodincimа, Jаblаnci, Pаrti, Alibunаru i dr. Zа osnivа-
nje lokаlne bаptističke crkve bilo je neophodno dvаnаest krštenih vernikа. U po-
jedinim mestimа, kаo što su Bаrice, nove crkve osnivаli su povrаtnici iz Amerike 
koji su tаmo prešli u bаptizаm. Odlukom iz 1930. godine, omogućen je prelаzаk 
grаnice između Jugoslаvije i Rumunije sа specijаlnim propusnicаmа, što je uti-
cаlo i nа kontаkte sа bаptističkim zаjednicаmа u Rumuniji. Zаjednice iz srpskog 
Bаnаtа, dobijаle su neophodnu literаturu i Biblije nа rumunskom jeziku.

Prvu rumunsku pentekostаlnu zаjednicu osnovаo je Ilijа Brenkа, nekаdаšnji 
nаzаrenski vernik, 1932. godine u Uzdinu. Brenkа dolаzi u kontаkt sа pentekostаl-
cem Jonicom Spаriosuom nаkon njegovog dolаskа iz Amerike u Uzdin. Brenkа je 
prve skupove održаvаo u svojoj kući, а ubrzo je stupio u kontаkt sа vernicimа iz 
Rumunije (Bjelajac 2010, 165). Zаjednicа u Uzdinu je imаlа oko šezdeset vernikа, 
koji od 1933. godine zаpočinju misionаrski rаd po oklonim rumunskim selimа Ku-
štilju, Mаrgiti, Vojvodincimа. Posle Uzdinа, brojnijа zаjednicа osnivа se u Vlаdimi-
rovcu, gde su već postojаle nаzаrenskа i bаptističkа zаjednicа. Među nаzаrenimа u 
Mаrgiti 1933. godine, proširilo se pentekostаlno učenje i osnivа se novа zаjednicа. 
Molitveni dom je kupljen tek 1955. godine, zаhvаljujući pomoći vernikа koji su se 
vrаtili iz Amerike, nаkon čegа je kršteno preko pedeset ljudi. U prvim poslerаtnim 
godinаmа pentekostаlnа zаjednicа beleži uspon među Rumunimа, а nove zаjedni-
ce osnivаju se u Mаlom Žаmu, Vojvodincimа, Kuštilju, Bаricаmа, Mаlom Sredi-
štu, Seleušu, Alibunаru i Vršcu. Iаko mаlobrojne, rumunske pentekostаlne zаjedni-
ce u srpskom Bаnаtu imаle su česte kontаkte sа zаjednicаmа u Rumuniji. U počet-
ku zаjednice su osnivаne nezаvisno jednа od druge, а tek nаkon Drugog svetskog 
rаtа dolаzi do boljeg orgаnizovаnjа vernikа, kаdа se osnivа i Sаvez rumunskih pen-
tekostаlnih crkаvа 1946. godine, u kojem su se tri grupe pentekostаlаcа ujedinile. 
Rumunski ogrаnаk priključen je 1977. godine Pentekostаlnom sаvezu Jugoslаvije. 

4. Iseljavanja Rumuna iz Banata na Zapad

Na prve masovnije odlaske rumunskog stanovništva sa ovih prostora u Se-
vernu Ameriku nailazimo na prelasku iz 19. u 20. vek. To iseljavanje se nastav-
lja skoro bez prekida do današnjih dana, a prouzokovano je različitim faktorima: 
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društveno-ekonomskim, verskim ili političkim. Sam tok iseljavanja se odvijao 
kroz nekoliko etapa, koje su izdvojene u zavisnosti od društveno-ekonomskih i 
političkih uslova koji su vladali tokom 20. veka (Măran 2009, 11):

– Period od kraja 19. i početka 20. veka do Prvog svetskog rata
– Međuratni period
– Prvi period komunizma u Jugoslaviji (1945–1965)
– Period 1965–1975
– Godine ekonomskog prosperiteta u SFRJ
– Godine raspada Jugoslavije i ekonomske krize (1991. do danas).
U prvoj fazi, Rumuni iz Banata su masovno odlazili u Severnu Ameriku u 

potrazi za poslom, većim delom individualno, a u ređim slučajevima su cele po-
rodice prelazile u Novi Svet. To, naravno, nije važilo samo za rumunsku popula-
ciju Banata, nego je stanovništvo sa celog prostora Austrougarske, pa i većeg dela 
Evrope, videlo dobru priliku da se pokuša sreća sa druge strane Okeana, u uslovi-
ma ekonomske eksplozije u Sjedinjenih Američkih država, koja je zahtevala rad-
nu snagu da bi je zaposlila u industriji, rudarstvu, građevinarstvu i u drugim pri-
vrednim granama. Nakon pauze od nekoliko godina za vreme Velikog rata, taj 
proces je nastavljen u međuratnom periodu, ali je sada, pored Sjedinjenih Ame-
ričkih država, izuzetno postala privlačna i Kanada, a delimično i Argentina i Bra-
zil, pa čak i Australija. Najveći broj iseljenika odlazi za Kanadu krajem dvade-
setih godina i u godinama velike ekonomske depresije preživljava teške trenutke 
očajnički tražeći radno mesto u situaciji u kojoj je veliki broj radnika širom sveta 
ostao bez posla. Štampa na rumunskom jeziku koja je izlazila u srpskom Banatu, 
pozivala je sunarodnike da ne idu u prekookeanske zemlje, naročito ne u Argenti-
nu, ali je ukazivala i na probleme na koje su nailazili emigranti u Kanadi. Istovre-
meno je zainteresovanima pružala neophodne informacije o administrativnim i 
drugim praktičnim pitanjima potrebnim za putovanje preko okeana, ili čak objav-
ljivala reklame agencija koje su prevozile putnike do tih destinacija.

I ovoga puta je osnovni razlog napuštanja banatskog sela ležao u ekonom-
skom faktoru, jer su u emigraciju krenuli pretežno siromašni seljaci, zato što su Ru-
muni kao neslovenski narod bili izuzeti iz agrarne reforme koja je početkom dvade-
setih godina bila sprovedena u Kraljevini SHS, ali delom i pripadnici srednjih sloje-
va seljaka, u potrazi za boljim životom. U tom kontekstu važno je pomenuti i činje-
nicu da je u međuratnom periodu bilo i iseljavanja Rumuna iz srpskog Banata, pre-
težno siromašnih seljaka, u rumunski Banat i u Dobrudžu. Ta iseljavanja, masovni-
ja nego pre Velikog rata, počela su bitnije da utiču na demografsku situaciju u ba-
natskom selu, odnosno na osetnije smanjivanje broja Rumuna u srpskom Banatu. 
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Nakon završetka Drugog svetskog rata i uspostavljanja komunističkog reži-
ma u Jugoslaviji, usled činjenice da se seljaštvo u početku nalazilo na udaru novog 
režima, veliki broj Rumuna je tražio način da napusti zemlju i iseli se u Sjedinje-
ne Američke države ili Kanadu. Ilegalni prelasci jugoslovensko-italijanske grani-
ce su bili jedan od načina da se dođe do željenog cilja. Iako je bilo i puno slučaje-
va neuspešnih prelazaka granice, veliki broj Rumuna je ipak uspešno prešao u Ita-
liju i nakon određenog vremena stigao do željene destinacije. Sredinom šezdesetih 
godina jugoslovenski komunistički režim, shvatajući ekonomsku situaciju i pro-
blem nedostatka radnih mesta u zemlji, odlučio je da omogući svim građanima da 
slobodno putuju po svetu i da traže radna mesta u zemljama koje su imale potrebu 
za radnom snagom. Upravo je tada i počeo najveći talas iseljavanja građana tadaš-
nje SFRJ na Zapad, a među njima je bio i veliki broj Rumuna iz Banata. Rumuni 
su najvećim delom emigrirali u zemlje Severne Amerike, koje su im je pružale naj-
bolje mogućnosti za zapošljavanje i najbolji životni standard, a od velikog značaja 
je bila i činjenica što su iseljenici imali rodbinu i prijatelje u tim zemljama, koji su 
ih prihvatili i pomogli im da se snađu u novoj sredini. Novinu predstavlja zapošlja-
vanje velikog broja Rumuna u zemljama Zapadne Evrope, pre svega u Nemačkoj, 
Švedskoj, Švajcarskoj, Austriji i Francuskoj. U početku su u te zemlje (pre svega 
u Švajcarsku) išle samo srednje generacije koje su se zaposlile u industriji, turiz-
mu ili nekim drugim privrednim granama, dok su njihova deca ostala u zavičaju 
sa starijim članovima porodice, koji su brinuli o domaćinstvu. Članovi tih porodi-
ca koji su radili u inostranstvu ulagali bi zarađeni novac u domaćinstvo i u pobolj-
šanje životnog standarda članova porodice. Taj slučaj je bio najprisutniji u selima 
u okolini Vršca i u Lokvama kod Alibunara, koje je danas jedno od najnaprednijih 
ruralnih naselja u Vojvodini, velikim delom zahvaljujući uloženom novcu građana 
koji se nalaze na radu u zemljama Zapadne Evrope. Za razliku od njih, domaćin-
stva onih koji su otišli u Ameriku su polako, ali sigurno propadala. 

Od polovine sedamdesetih godina iseljavanja Rumuna na Zapad stagnira-
ju, a tu pre svega mislimo na emigraciju u Ameriku, jer je odlazak „na privremeni 
rad“ u Zapadnu Evropu i dalje bio primamljiv i donosio finansijski dobitak. Ra-
zlog smanjenju interesovanja za odlazak preko okeana je povoljna ekonomska 
situacija u zemlji, koja je obezbeđivala dobar životni standard građanima Jugo-
slavije, i to kako seljačkom sloju, tako i onima koji su bili zaposleni u državnim 
ustanovama ili u privredi. 

Najzad, poslednja faza iseljavanja na Zapad je počela 1991. godine sa izbi-
janjem rata na prostorima Jugoslavije i njenim raspadom, te posledicama koje su ti 
događaji imali po sigurnost i ekonomski položaj građana. Nove mase iseljenika su 
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hrlile u zapadne zemlje tokom devedesetih godina, usled teške političke i ekonom-
ske situacije u kojoj se nalazila zemlja. Sada su i oni koji su se nalazili na takozva-
nom „privremenom radu“ u zemljama zapadne Evrope odlučivali da sa sobom pove-
du i svoju decu, što je učinilo da mnogobrojne porodice ostanu bez mlađih narašta-
ja u domaćinstvu i da se takva domaćinstva ugase smrću starijih članova porodice. 

Stanovništvo koje je iz položaja nacionalne manjine, prvo sa teritorije Au-
strougarske monarhije, a zatim i sa teritorije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 
i kasnije socijalističke Jugoslavije prelazilo u SAD i Kanadu, pa i u druge zemlje 
Zapada, gradilo je tokom decenija poseban identitet, specifičan po mnogo čemu, 
koji se nije u potpunosti podudarao sa identitetom sunarodnika u srpskom Bana-
tu, niti sa identitetom Rumuna iz matične države. Taj „višestruki“ identitet se ra-
zlikovao kod rumunskih imigranata u raznim državama, oblastima i gradovima u 
kojima su se nastanili, a najjasnije konture je dobio tamo gde je tog stanovništva 
bilo najviše i gde je ono u određenoj meri živelo u manje ili više kompaktnim za-
jednicama. Kada je reč o SAD, to su pre svega gradovi Njujork, Čikago i Detro-
it, a u Kanadi su rumunski emigranti poreklom iz srpskog Banata najviše naseli-
li Hamilton i Kičiner. Naravno, tamo gde ih je bilo u većem broju, osnovali su ra-
zličita nacionalna, kulturna i sportska udruženja, a od posebnog značaja je i nji-
hovo organizovanje na verskom planu, pre svega oko Rumunske pravoslavne cr-
kve i neoprotestantskih zajednica. Od pomenutih kulturnih udruženja, najzačaj-
nije je „Banatul“ iz Njujorka, u koje su u početku bili uključeni Rumuni i Srbi 
iz srpskog Banata, da bi se kasnije pripadnici ove dve etničke zajednice podelili 
u posebna udruženja. Udruženje „Banatul“ neguje rumunske folklorne tradicije, 
pesme i igre iz srpskog Banata, a u svom sastavu ima i fudbalski klub koji je po-
stizao zapažene rezultate u fudbalskim ligama države Njujork. U Kanadi je naj-
poznatije udruženje „Banatul“ iz Kičinera, te „Udruženje Rumuna iz Vladimirov-
ca“ (rum. Societatea Românilor din Petrovasâla), osnovano 1954, koje tradicio-
nalno organizuje u Prinstonu (Ontario) takozvani „Picnicul petrovicenilor“, po-
četkom jula svake godine. U prilog činjenici da je kod Rumuna u Severnoj Ame-
rici prisutan višestruki identitet navodimo podatak da se na ovom skupu konver-
zacija vodi na rumunskom i engleskom jeziku, a da se igraju rumunske i srpske 
narodne igre. Naravno, kada je reč o identitetu, ne smemo zanemariti značaj jezi-
ka komunikacije, koji je po mnogo čemu specifičan i zaslužuje veću pažnju etno-
lingvista i sociolingvista, jer se radi o rumunskom banatskom govoru sa velikim 
brojem pozajmljenica iz srpskog jezika, koje su ti emigranti doneli iz zavičaja, ali 
i sa pozajmljenicama iz engleskog jezika, koje su preuzeli u novoj sredini, te sa 
naglašenim engleskim akcentom. Različiti jezički kalkovi izraženi su naročito u 
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govornom jeziku pripadnika mlađe generacije, kod kojih je prisutan i proces za-
mene jezika (naglašavamo da veći broj pripadnika mlađe generacije, koja je ro-
đena i odrasla u Americi, poznaje samo engleski jezik). Ako ovome dodamo či-
njenicu da je kod pripadnika starije generacije, koji sebe smatraju obrazovanijim 
od drugih, prisutna i težnja da u taj govor ubace i reči iz književnog rumunskog 
jezika, jasno nam je o kakvom se specifičnom idiomu radi. Kod emigranata koji 
žive na teritoriji zapadnoevropskih država situacija se donekle razlikuje od one u 
Americi, ona je ambivalentna, zato što na zapadu Evrope ne postoje toliko velike 
i kompaktne zajednice rumunskih iseljenika iz Banata, što utiče na bržu asimila-
ciju s jedne strane, ali sa druge strane geografska blizina omogućava da to stanov-
ništvo mnogo češće dolazi u zavičaj (za vreme godišnjih odmora, raspusta, a kod 
sezonskih radnika zaposlenih u švajcarskom turizmu i češće). Nove generacije 
imigranata koje su se rodile i odrasle u zemljama u kojima su se naselili njihovi 
roditelji, u najvećoj meri su izgubile direktni kontakt sa zavičajem i osećaj pri-
padnosti banatskom svetu, koji je u stvari bio svet njihovih roditelja i dedova, ali 
ne i njihov, i uklopile se u zapadno društvo, tako da kod njih nailazimo samo na 
bledo sećanje i nostalgiju prema rumunskom ruralnom svetu iz srpskog Banata. 

5. Verske zajednice i identitet rumunskih emigranata u Severnoj Americi

Istorija neoprotestantske emigracije sa prostora Banata datira od početka 20. 
veka. Bilo da su odlazili kao vernici neoprotestantskih zajednica ili su se u Sever-
noj Americi priključivali nekima od njih, Rumuni iz srpskog Banata imali su zna-
čajnu ulogu u osnivanju prvih rumunskih kongregacija. Rumunski doseljenici u 
Severnoj Americi do Drugog svetskog rata dolazili su i sa prostora Rumunije, ali i 
srpskog Banata. Međutim, nakon uspostavljanja komunističkog režima u Rumuni-
ji, pa sve do 1989. godine, rumunski imigranti poticali su gotovo isključivo sa pro-
stora srpskog Banata. Najveći broj imigranata, svakako, činili su pravoslavci, koji 
su se još početkom 20. veka ujedinjavali u parohije, po uzoru na protestantski mo-
del. Pravoslavna religija predstavljala je važan element kolektivnog identiteta Ru-
muna u prekookeanskim zemljama, stoga je osnovan i veliki broj pravoslavnih pa-
rohija (Gârdan, Eppel 2012, 268). Prva rumunska pravoslavna parohija na teritori-
ji Severne Amerike je osnovana 1902. godine u Regini (oblast Saskačevan u Kana-
di), nakon što je, počevši sa 1895. godinom, došlo do naseljavanja većeg broja Ru-
muna sa prostora tadašnje Austrougarske (Erdelj, Banat i Bukovina). Prva parohija 
na teritoriji SAD osnovana je 1904. u Klivlendu. Prve parohije su osnovali svetov-
njaci, da bi tek nakon njihovog osnivanja došli u Ameriku i prvi sveštenici, sa pro-
stora koji je bio pod crkvenom administracijom Erdeljske i Moldavske mitropolije. 
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U početku, rumunske pravoslavne parohije sa prostora Severne Amerike nalazile 
su se pod crkvenom jurisdikcijom Ruske eparhije. Godine 1912. došlo je i do osni-
vanja prvog protoprezviterata, koji je u svom sastavu imao 16 parohija, a na nje-
govom čelu se nalazio sveštenik Mojse Balea. Kako se broj doseljenika koji su bi-
li vernici Rumunske pravoslavme crkve povećavao iz godine u godinu, sveštenici 
koji su se nalazili na čelu parohija su zatražili od Svetog Sinoda iz Bukurešta osni-
vanje eparhije za pravoslavne Rumune u Severnoj Americi. Ona će biti osnovana 
1929. na crkvenom kongresu u Detroitu, što je iste godine ozvaničio i vrh RPC u 
Rumuniji. Za prvog episkopa postavljen je arhimandrit Polikarp Maruska (Policarp 
Maruşca). Pošto je episkop Polikarp, kada se privremeno nalazio u poseti Rumu-
niji, bio sprečen od komunista nakon Drugog svetskog rata da napusti zemlju i da 
se vrati u Ameriku, na vanrednom kongresu sveštenika i vernika Rumunske pravo-
slavne eparhije u Detroitu (1947) doneta je odluka da se Eparhija izdvoji iz sastava 
Rumunske patrijaršije. Rumunska patrijaršija iz Bukurešta je međutim 1950. osno-
vala novu episkopiju (od 1974. uzdignuta na rang arhiepiskopije) za pravoslavne 
Rumune u Severnoj Americi, tako da su u sledećim decenijama praktično postoja-
le dve rumunske pravoslavne strukture – jedna samostalna: Rumunska pravoslavna 
episkopija Vatra Românească (rum. Episcopia Ortodoxă Română Vatra Române-
ască), na čijem čelu se nalazi episkop Natanijel Popp, i druga: Rumunska pravo-
slavna arhiepiskopija za Ameriku i Kanadu (rum. Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
din America şi Canada), koja se nalazi pod jurisdikcijom Patrijaršije iz Bukurešta.

   Kada je reč o iseljavanju pripadnika neoprotestantskih zajednica, najvi-
še su odlazili Rumuni nazareni i adventisti. Možemo pretpostaviti da razlog ve-
će emigracije među pripadnicima ove dve zajednice, pored ekonomskog faktora, 
predstavljaju njihova verska načela koja su od strane države sankcionisane. Mno-
gi su, u potrazi za „slobodnim“ društvom, bežali od surovog verskog i političkog 
progonstva. Zbog izrazitog pacifizma, prigovora savesti, odbijanja polaganja za-
kletve, nazareni su kao zajednica bili najviše izloženi progonstvu. Kako bi izbe-
gli vojnu obavezu, mnogi nazareni su ilegalno pokušavali da pređu granicu i sti-
gnu do Italije ili Austrije. Adventisti su zbog odbijanja da rade subotom, kao i da 
njihova deca pohađaju školu subotom, takođe bili osuđivani na zatvorske kazne. 

Još krajem 19. i početkom 20. veka, nazareni iz Nemačke i Švajcarske 
osnovali su zajednice u SAD i Kanadi, te su iseljenici sa nemačkog govornog po-
dručja bili glavni protagonisti u uspostavljanju veza sa svojom „braćom po veri“ 
u prekookenskim zemljama (Aleksov 2010, 289). Nešto kasnije će i Srbi, Rumu-
ni, Mađari i Slovaci nazareni krenuti putem nemačkih nazarena u potrazi za ver-
skim slobodama. Oni su se tamo priključili Apostolskoj hrišćanskoj crkvi (eng. 
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Apostolic Christian Church), što je i zvanični naziv za nazarensku zajednicu u 
SAD i Kanadi. Dolaskom sve većeg broja nazarenskih emigranata iz Evrope, 
Apostolska hrišćanska crkva podelila se na Apostolsku hrišćansku crkvu Ameri-
ke, Apostolsku hrišćansku crkvu i Nemačku apostolsku hrišćansku crkvu. Podela 
zajednice nastala je zbog određenih običaja koje su praktikovali evropski nazare-
ni (odvojeno sedenje muškaraca i žena, određeni način oblačenja i sl.), kao i zbog 
upotrebe nemačkog jezika, koji je, kako navodi Bojan Aleksov, bio zvanični je-
zik nazarenskih kongregacija u Americi i Kanadi do polovine 20. veka (Aleksov 
2010, 290). Konzervativnijem ogranku nazarena, Apostolskoj hrišćanskoj crkvi 
priključili su se doseljenici iz Jugoistočne Evrope. Generalno, nazareni su ostaja-
li bliži svojim etničkim grupama i bogosluženju na maternjem jeziku nakon emi-
gracije. Tamo gde je bilo moguće, nazareni su u SAD i Kanadi formirali zajed-
nice sa članovima svoje etničke manjine (Nemci, Rumuni, Srbi, Slovaci, Mađa-
ri). U gradovima u kojima nije bilo dovoljno članova, zajednicu bi činili vernici 
izmešanog etničkog porekla. Takav je slučaj sa pojedinim zajednicama u državi 
Ohajo, u gradu Akronu koju su činili mađarski, rumunski, srpski i nemački naza-
reni. Interesantno je napraviti poređenje zajednica u Severnoj Americi i Australi-
ji. Mnoge zajednice u Australiji osnovali su emigranti iz Jugoslavije nakon šezde-
setih godina. Iako nazarenske zajednice postoje u većim gradovima: Pertu, Mel-
burnu, Brisbejnu, Sidneju, broj nazarena već godinama stagnira i iznosi između 
400 i 500 vernika. Za razliku od zajednica u Severnoj Americi, nazareni u Austra-
liji ostali su privrženiji „modelu“ konzervativnijih evropskih zajednica. Oni su 
ostali bliži tradicijama koje su doneli iz Jugoslavije, Mađarske i Rumunije. Apo-
stolska hrišćanska crkva postala je manje konzervativna budući da je delovala u 
drugačijim sredinama nego što je to bila Jugoslavija ili Rumunija. Međutim, i u 
SAD i Kanadi postoje zajednice koje se od strane nazarena smatraju konzerva-
tivnim. Pre nekoliko godina nastala je podela među nazarenima u SAD na „We-
stern Conference“ (liberalniju struju) i „Eastern Conference“ (konzervativniju). 
U okruženju izrazite religijske raznolikosti, kao i zbog prisustva manje konzer-
vativnih zajednica, članovi Apostolske hrišćanske crkve u SAD i Kanadi nemaju 
toliko uspeha u pridobijanju novih članova, upravo zbog izraženog neprozelitiz-
ma. Liberalnije Apostolske hrišćanske crkve (primer Ontario Christian Fellows-
hip u Ohaju) promovišu svoja verska učenja ljudima van zajednice i imaju razvi-
jen misionarski rad posebno u zemljama Južne Amerike. Rumunske nazarenske 
zajednice, ostale su privržene etničkom modelu kongregacijskog organizovanja, 
praktikujući bogosluženja na rumunskom i engleskom jeziku. Mnoge zajednice u 
Severnoj Americi bile su pod uticajem nemačkih nazarena iz Jugoslavije koji su 
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emigrirali nakon Drugog svetskog rata. U poređenju sa Rumunima nazarenima, 
oni su postali manje konzervativni. Globalno posmatrajući, verske prakse naza-
rena nisu jedinstvene, iako se baziraju na izvornom učenju švajcarskog osnivača 
Samjuela Henriha Freliha, postoje različiti ogranci u okviru ove zajednice. Broj-
nije rumunske nazarenske zajednice u SAD nalaze se u Ohaju, Njujorku, Detroi-
tu i Los Anđelesu. U Njujorku je najbrojnija zajednica u Kvinsu, dok je u Ohaju 
u gradu Klivlendu. Nazarenski emigranti iz Banata je relativno dobro integrisana 
u novo društvo, posebno kada je reč o onim zajednicama koje imaju podmladak, 
iako teže da zadrže deo bogosluženja na rumunskom jeziku. 

Emigracija u okviru adventističkih zajednica se takođe vezuje za period iz-
među 1950. i 1960. godine. Adventistički vernici su vrlo često u potrazi za po-
slom koji ne podrazumeva rad subotom, odlazili u zemlje zapadne Evrope, pre 
svega u Nemačku, ali i u Severnu Ameriku. Rumunski emigranti adventisti iz srp-
skog Banata nisu bili organizovani u posebne crkve u Americi i Kanadi, već su 
odlazili u kanadske (američke) crkve u kojima ponegde postoji i bogosluženje na 
srpkom jeziku, a tamo gde ne postoje, slušaju propovedi na engleskom jeziku.

Rumuni u okviru baptističkih zajednica srpskog Banata, započinju migra-
cije odlaskom u Australiju 1959. godine. Pre Drugog svetskog rata nije bilo Ru-
muna baptista iseljenika na Zapad, zato što je pokret osnovan tek 1930. godine i 
nije bilo prilike da do rata značajniji broj baptista emigrira na Zapad. Tako, emi-
gracija u okvirima baptističke zajednice počinje tek šezdesetih godina. Od 1962–
63. baptisti su počeli da se iseljavaju u većem broju u Ameriku, prvo bi bili sme-
šteni u logorima u Italiji, nakon čega bi odlazili dalje. Prema podacima naših sa-
govornika tada skoro da i nije bilo rumunskih baptističkih crkava u Severnoj 
Americi, dok nisu otišli Rumuni iz srpskog Banata. Tako su u Kanadi 1922. godi-
ne zabeležene samo dve rumunske baptističke crkve, uz jednu adventističku i se-
dam rumunskih pravoslavnih crkava (Poprescu 1977, 487). Uz pomoć američkih 
baptista, Rumuni su osnivali manje zajednice i gradili molitvene domove. Osam-
desetih godina počeli su da pristižu Rumuni iz Rumunije, a naročito posle rumun-
ske revolucije iz 1989, tako da je danas u tim crkvama oko 95–98% Rumuna po-
reklom iz Rumunije. Crkve su se brojčano povećale, dok je broj Rumuna pore-
klom iz srpskog Banata ostao isti. Oni su integrisani u zajednicu rumunskih bap-
tističkih crkava za SAD i Kanadu, bogosluženja se odvijaju na rumunskom jezi-
ku. Rumuni iz srpskog Banata čine mali deo rumunskih baptističkih zajednica u 
SAD i Kanadi. Tako, npr. u Kičineru u Kanadi ima oko 300 rumunskih baptistič-
kih porodica, dok je među njima samo 4–5 porodica iz srpskog Banata. Slično je 
i u Hamiltonu, Detroitu, Njujorku.
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Kao što je slučaj i u drugim neoprotestantskim zajednicama, Rumuni pen-
tekostalci emigriraju u inostranstvo šezdesetih godina 20. veka (Mozor 1998, 13). 
Mnogi vernici nakon odlaska u Ameriku, pomažu zajednicama u srpskom Bana-
tu da sagrade molitvene domove ili kupe crkvene zgrade. Interesantan je poda-
tak, koji navodi pastor pentekostalne zajednice u Vršcu Marinike Mozor, da je pr-
va pesmarica na rumunskom jeziku štampana u Njujorku 1972. godine, od strane 
dvojice rumunskih vernika koji su je poslali u srpski Banat. 

Završna razmatranja

Iako pojedini istoričari smatraju da je emigracija Rumuna u Sjedinjene Ame-
ričke Države bila isključivo izazvana ekonomskim faktorom (Gârdan, Eppel 2012, 
206), u ovom radu nastojali smo da ukažemo i na druge aspekte rumunske emi-
gracije u Severnu Ameriku, iz ugla religijskih migracija Rumuna neoprotestana-
ta. Konverzija Rumuna u neoprotestantizam u srpskom Banatu, u bliskoj je vezi sa 
pitanjima migracija, budući da su se obraćenja odvijala u inostranstvu ili posred-
stvom sveštenika/pastora iz inostranstva. Odlazeći u inostranstvo, Rumuni su osta-
li privrženi verskim zajednicama kojima su pripadali, što je predstavljalo i važnu 
osnovu za njihovu integraciju u novom društvu, ali je iskazivalo i izraz zajedniš-
tva. U kontekstu emigracije, religija predstavlja jedan od ključnih markera identi-
teta i važan instrument samoodređenja (Dumont 2003, 369–384). Sociolozi Jand 
i Ebang smatraju da pojedine imigrantske verske zajednice naglašavaju religijski 
identitet više nego etničku pripadnost, dok druge naglašavaju etnički identitet i ko-
riste verske institucije kao sredstva za očuvanje kulturnih tradicija i etničkih grani-
ca (Fenggang, Ebang 2001, 367–378). Oslanjajući se na navedenu distinkciju, Ru-
mune neoprotestante koji naglašavaju nadnacionalni princip u okvirima svojih za-
jednica možemo svrstati u prvu grupu, dok su Rumuni pravoslavci bliži drugom na-
vedenom modelu. Takođe, religijski identitet ponekad postaje važniji za emigran-
te nego što je to bio slučaj u matičnoj zemlji. Naročito u američkom kontekstu, gde 
bivaju okruženi različitim verskim zajednicama, najčešće protestantskim ili evan-
đeoskim. U sekularnom društvu Amerike i Kanade, u mnoštvu različitih verskih 
zajednica protestantskog porekla, Rumuni neoprotestanti imali su slobodu da svoja 
verska opredelenja nesmetano praktikuju u okvirima novih zajednica. Sloboda ve-
roispovesti bila je garantovana grupama koje su delile zajednički jezik, tradiciju i 
vrednosti. Za razliku od Rumunske pravoslavne crkve, neoprotestantske zajednice 
u SAD i Kanadi bile su otvorenije za uključivanje različitih etničkih grupa u svoje 
zajednice. Tako su se i Rumuni neoprotestanti nakon iseljavanja pridruživali i etnič-
ki mešovitim kongregacijama, ali su osnivali i zajednice u kojima je jezik bogoslu-
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ženja bio rumunski. Možemo pretpostaviti da je težnja ka etničkom organizovanju 
zajednica način da emigranati sačuvaju svoj maternji jezik i kulturu u jednom izme-
štenom multietničkom i multikonfesionalnom prostoru. 
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RELIGIOUS IDENTITY AND MIGRATION: 
ROMANIAN FROM THE SERBIAN BANAT 

IN NORTH AMERICA
Abstract

In this paper we have tried to show different aspects of the Romanian emigration 
from the Serbian Banat, from the perspective of religious migration. The material collected 
for the purposes of this paper came to be result of ethnographic research of the Romanian 
neo-Protestant diaspora, based on interviews with pastors from the Serbian Banat and the 
believers in the United States and Canada and available literature. The paper is divided 
into two thematic areas. In the first part, we present a brief historical sketch of the Roma-
nians in the Banat region. The second part is devoted to the issues of emigration to overse-
as countries – the United States and Canada and to the integration of Romanians abroad. 
The issue of emigration of the Romanians to North America has occupied, so far, a num-
ber of researchers who have been trying to explain the reasons for emigration in the re-
cent history. Although the topic of this paper is a special type of migration – religious mi-
gration, it cannot be considered in isolation, but only in the broader context of migrations 
and significance of religion for immigrant communities. Thus, we indicate several stages 
in Romanian emigration, which are allocated according to the socio-economic and politi-
cal conditions that prevailed during the twentieth century. Beside Romanians, members of 
different ethnic groups have emigrated from communist countries of East and South-East 
Europe to West Europe, North America or Australia. Among them, representatives of di-
fferent minority religious groups were also present. Belonging to minority religious group 
that had unrecognized and marginalized status in the home country was one of the reasons 
for migration – escaping religious oppression. At beginning of the 20th century, after the 
Romanians from the Serbian Banat joined and formed a large number of local neo-Prote-
stant communities, they found themselves in the position of a double minority – ethnic and 
religious. As the position of the neo-Protestant communities in different social and politi-
cal circumstances was unfavorable, some religious groups (such as the Nazarenes), began 
to emigrate very early on, not only for economic reasons, but mainly in search of religio-
us freedom. By going to the New World, the Romanians joined already existing neo-Prote-
stant or they established new communities, which would greatly affect their integration in-
to the new environment. In a secular society of the United States and Canada, in a variety 
of different religious communities of Protestant origin, the Romanian neo-Protestants we-
re free to exercise their religious practices with no restraints within the new communities. 

Key words: emigration, Romanians from the Serbian Banat, religious identity, in-
tegration, North America



Ср ђан Си мић УДК: 27-67:28
Уни вер зи тет у Источном Са ра је ву      28-1:27-1
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Прегледни рад
„Све ти Ва си ли је Остро шки“ у Фо чи Примљен: 16.03.2015.

ХРИ ШЋАН СТВО И ИСЛАМ ДА НАС

Резиме

Ислам је по след ња и ве ли ка мо но те и стич ка ре ли ги ја на ста ла на Бли ском 
ис то ку. Нео спор ни ути ца ји ју да и зма и хе те ро док сног ју де о хри шћан ства у об ли
ча ва њу Му ха ме до ве ре ли гиј ске све сти при сут ни су не са мо у Ку ра ну, не го и у дог
мат ском уче њу исла ма, ко ји се кроз мит скопо ет ски оквир, ис ка зао као на ста вак 
се мит ског мо но те и стич ког ци клу са за че тог на ис то ку. Као што је ра бин ски ју
да и зам се бе сма трао ре ли ги јом от кро ве ња а Је вре ји се бе Бо гом иза бра ним на ро
дом та ко је ислам по ку шао се бе да ин кор по ри ра као по след њег пре но си о ца ко нач не 
исти не и об ја ве о по сто ја њу са мо Јед ног и Је ди ног Бо га. Са об зи ром да хри шћа ни 
уче и ис по ве да ју да је је ди но хри шћан ство Бо гом от кри ве на ре ли ги ја ко ја је љу ди
ма да та у са вр ше ној и ова пло ће ној Бо го чо ве чан ској Лич но сти Го спо да Хри ста та
ко је и ислам ска дог ма ти ка раз ви ла уче ње о Ку ра ну као о утек сто вље ној Ре чи Бо
жи јој, ко ја се као Ала хо во не над ма шно је зич ко де ло и да ље у све ту ин тер пре ти ра.

Кључ не ре чи: Ку ран и Би бли ја, Ју де о хри шћа ни и му сли ма ни, би блиј ски про
ро ци, ес ха то ло шка ве ра у Мах ди ја и ре ли гиј ски син кре ти зам.

Ислам је уз хри шћан ство и ју да и зам јед на од три са вре ме не мо но те и-
стич ке ре ли ги је ко ју је све ту да ро вао не ис црп ни ду хов ни зде нац се мит ског 
древ ног Ис то ка. Спе ци фич ност ислам ске ре ли ги је огле да се у то ме што је 
она сво јим стро гим мо но те и змом и етич ким док три на ма успе шно за ме ни-
ла не са мо па ган ску ре ли ги ју и свест мно го бо жач ких Ара бља на, већ и у то-
ме што је за по че ла и де ли мич но за вр ши ла мо но те и стич ки ци лус мо но те и-
зма на Бли ском ис то ку. Сто га се у исто риј ско-ре ли гиј ској на у ци али и за пад-
ној ори јен та ли сти ци фе но мен исла ма све ви ше кон цеп ту ал но сме шта у је-
дан ци ви ли за циј ски кон ти ну и тет ко ји се до жи вља ва као те шко об ја шњи во 
чу до. Да би смо ма кар де ли мич но об ја сни ли ин тер ак тив ни од нос из ме ђу ове 
две ве ли ке ре ли ги је нео п ход но је упо зна ти се са кул тур ном мор фо ло ги јом 
исла ма јер и хри шћа ни и му сли ма ни де ле „за јед нич ко кул тур но и ре ли гиј-
ско тло“. Да би се ова тврд ња про ве ри ла на ве шће мо њи хо ва ре ли гиј ска ис-
хо ди шта као и кул ту ро ло шко-ци ви ли за циј ска на сле ђа али и не ка не пре мо-
сти ва дог мат ска уче ња.
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Ислам ско је ве ро ва ње да је Алах од вај ка да љу ди ма слао про ро ке (не-
би) и по сла ни ке (ре сул) с фраг мен тар ним по ру ка ма истин ске ве ре да их под-
се ти на Спо ра зум из пра веч но сти (ми сак) kaда су љу ди још пре ства ра ња 
све та и чо ве ка из ре кли ре чи ку ран ског тев хи да и по твр ди ли ве ру о по сто ја-
њу са мо јед ног и је дин стве ног Бо га.1 На ро ди су на ове Ала хо ве зна ке оста ја-
ли углав ном не ми или су, пак, пр во при хва та ли, а ка сни је од сту па ли од пра-
во вер но сти на ово усво је но уче ње. Сто га је Му ха мед и се бе сма трао при-
зва ним да као по след њи ве ро ве сник и „пе чат про ро ка“, чо ве чан ство под се-
ти на ово ар хе тип ско ве ро и спо ве да ње (ho mo isla mi cus) ко је је би ло упу ће но 
пр во Ара бља ни ма, па тек он да и свим дру гим на ро ди ма. Алах је, као сво га 
по сла ни ка и ве ро ве сни ка исла ма, не до ку чи вим про ви ђе њем ода брао Му ха-
ме да, без ика квих бо жан ских или нат при род них атри бу та, да он бу де об ја-
ви тељ „до бро чу ва не“ не бе ске Та бле (мај ка Књи ге).2

Дру га ва жна ис хо ди шна тач ка ислам ске ве ре је по зи ва ње на хри шћан-
ски култ ве ре у „Бо га оца Авра ма, Иса ка и Ја ко ва“, у ко ме се отац Аврам на-
во ди као „при ја тељ Бо жи ји“ (су ра 4, 125) ко ји ни је са мо узор за Му ха ме-
да не го је и „узор у ве ри“ (су ра 2, 124). За пра во све три ре ли ги је се по зи ва-
ју на култ ве ре у Бо га „оца Авра ма“ ко ји је ве ро вао са мо у јед но га Бо га. Иа-
ко се ве ра у Бо га Авра ма, Иса ка и Ја ко ва то ком исто ри је раз ли чи то ре флек-
то ва ла; је вреј ска за јед ни ца се по зи ва ла на сво ју ре ли гиј ску са мо свест о иза-
бра но сти Изра и ља, од свих на ро да на зе мљи, док но во за вет на за јед ни ца ве-
ру у оца Авра ма ви ди као до га ђај ко ји се, јед ном и за сваг да, ис пу нио у Ису-
су Хри сту.3 На сли чан кон цеп ту ал ни на чин и ислам те жи да по твр ди ве ру 

1 Као нај ста ри је ар хе тип ско све до че ње ве ре ислам ског мо но те и зма из ме ђу Твор ца, 
ње го ве тво ре ви не и бу ду ћег чо ве чан ства је су ре чи ку ран ског тев хи да ко је све до че о су штин-
ској фор му ли ислам ског ве ро и спо ве да ња ко ју пра во вер ни му сли ман, jeзиком и ср цем, при-
хва та из го ва ра њем исти не о по сто ја њу са мо јед ног и је ди но га Бо га. Пр ви део ше ха де гла си: 
„Све до чим да не ма Бо га до Ал ла ха! Све до чим да је Му ха мед Ала хов по сла ник!“ Ова ше ха да 
се по тр ђу је и при хва та њем тзв. дру ге исти не ми са ка о по сто ја њу са мо јед ног и је ди ног Бо га. 
Ви ше о то ме ви ди: S. Na sr, Ku ran-Bo ži ja Ri ječ, iz vop zna nja i dje la, u knj. „Ku ran u sa vre me nom 
do bu“ pri re dio E. Ka rić, Sa ra je vo 1991, стр. 27; А. Dra go vić, Šta je islam, Be o grad-Kul tur ni cen-
tar Islam ske Re pu bli ke Iran 2002, стр. 27–28.

2 О при ро ди Му ха ме до вог на дах ну ћа мно го се рас пра вља ло ван ислам ског све та, 
за му сли ма не је ње го ва про ве ни јен ци ја сам те мељ ве ре и она не мо же ни у че му би ти спор-
на. Са дру ге стра не ко мен та ри ме ђу не му сли ма ни ма су мно го број ни од ра ци о на ли стич ких 
и апо ло гет ских па све до до иде о ло шко-по ли тич ких. Уп. Д. Та на ско вић, Ислам: дог ма и жи-
вот, Бе о град 2008, стр. 26–27; А. Ја ну ла тос, Ислам, Бе о град 2005, стр. 68–69.

3 У Књи зи по но вље них за ко на (7, 6) се ве ли: „Јер си ти на род свет Го спо ду Бо гу сво-
је му, те бе је иза брао Го спод Бог твој да му бу деш на род осо бит ми мо све на ро де на зе мљи“ , а 
у Де ли ма апо стол ским се ка же (3, 13): „Бог Авра мов и Иса ков и Ја ко вљев, Бог ота ца на ших, 
про сла ви Си на сво је га Ису са…“. Ме ђу тим с об зи ром да но во за вет на за јед ни ца ви ди сли ку 
„оца Авра ма“ као до га ђај ко ји се ис пу нио у Ису су Хри сту то нам го во ри о основ ној хри шћан-
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у оца Авра ма а са мим тим и ве ру у ра ни је би блиј ске про ро ке, јер на тај на-
чин ус по ста вља ве зив ну ли ни ју авра мов ског вер ског кон ти ну и те та с две ма 
прет ход ним мо но те и стич ким ре ли ги ја ма. Раз лог је ве ро ват но тај што је ме-
ђу Му ха ме до вим при ста ли ца ма би ло при пад ни ка ко ји су за сту па ли је вреј-
ску тра ди ци ју из ме ша ну са „мно го бо жач ком ре ли ги о зно шћу и ори јен тал но-
хри шћан ским хим на ма“ ко је је у Ара би ји би ло за сту пље но у фор ми ха ни-
феј ског пе сни штва.4 За то и Ку ран че сто го во ри о „ре ли ги ји Авра мо вој“ где 
се отац Аврам че сто на во ди као „ха ниф“ тј. као за ступ ник чи сте и пра ве ве-
ре у јед но га и је ди но га Бо га.5

Тре ћа ва жна по ла зна тач ка Му ха ме до вих јав них про по ве ди би ле су 
ства ра ње све та ни из че га и по сто ја ње стра шно га су да ко је су и ка сни је ре-
зул ти ра ле ње го вим лич ним са мо у бе ђе њем да је он, по след њи ве ро ве сник, 
при зван да бу де и упо зо ри тељ и опо ми њач о до ла зе ћем гне ву Бо жи јем али 
исто вре ме но и до но си лац јед не ра до сне и спа со но сне ве сти из ло же не у Ку-
ра ну ко ју су, по ње го вој тврд њи, Је вре ји и хри шћа ни сво јим не је дин ством 
ис ква ри ли. То је јед но од мо гу ћих об ја шње ња за што Ку ран ква ли фи ку је Је-
вре је али и хри шћа не као „фал си фи ка то ре Пи сма“: „Ми смо за вјет при хва-
ти ли и од оних ко ји го во ре: Ми смо кр шћа ни, али су и они до бар дио оно
га чи ме су би ли опо ми ња ни из о ста ви ли, за то смо ме ђу њих не при ја тељ
ство и мр жњу до Суд њег да на уба ци ли; а Ал лах ће их си гур но оба ве сти-
ти о оно ме што су ра ди ли“ (су ра 5, 14). Ва жно је на гла си ти и то да ислам ска 
тра ди ци ја из ри чи то на гла ша ва да је Му ха мед Ку ран при мио у фор ми го то-
вог са оп ште ња, у тра ја њу од укуп но 23 го ди не, кроз низ сук це сив них об ја-
ва, на арап ском је зи ку и да га да ље у не из ме ње ном об ли ку па сив но пре дао. 
Му ха ме дов за да так је био да као по след њи ме ђу свим про ро ци ма и по сла-
ни ци ма пр во Ара бља ни ма, за тим и свим дру гим на ро ди ма са оп шти исти ну 
у ко ју „не мо же би ти сум ње“. Да кле, Ку ран за му сли ман ског вер ни ка ни је 
про дукт људ ског де ла, на стао као пи са на реч људ ска, већ пред ста вља да љу 

ској исти ни да „Бог Ло гос по ста де те ло“ (Јов 1, 14) и да се у тој тај ни оте ло тво ре ња и очо ве-
че ња Бо га у Хри сту Бо го чо ве ку на ла зи тај на спа се ња све та и чо ве ка а то је Цр ква Бо го чо ве-
ка Хри ста као „за јед ни ца те ла и кр ви Хри сто ве“ (уп. 1 Кор 10, 16–17).

4 Ви ше о то ме ви ди: T. Na gel, Der Weg zum geschi tlic hen Mo ham med, in: Re li gi on sun-
te richt an höhe ren Schu len 2008, str. 127, R. Uri, Ha ni fiyya and Ka ba, in: je ru sa lem Stu di es in Ara-
bic and Islam 13 (1990), str. 85.

5 Ре ли ги ја Авра мо ва (ви ди су ре: 2, 130.135; 4, 125) је пре ма Ку ра ну је ди на пра ва мо-
но те и стич ка ре ли ги ја, ко ја је још у по рет ку ства ра ња све та и чо ве ка спо је на са исла мом. За то 
се и отац Аврам на во ди и као про то тип „пра вог вер ни ка“, ко ји је био пр ви му сли ман (2, 128) 
и као та кав он је од Ала ха пред о дре ђен да бу де вер ни ци ма узор у ве ри, јер Ку ран ве ли: „Учи
ни ћу да ти бу деш љу ди ма узор у вје ри!“ (су ра 2, 124). На по ме на: ко ри шћен је пре вод Ку ра-
на од Бе си ма Кор ку та, Са ра је во 2001.
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пре да ју Ре чи Бо жи је или ка ко то ко мен та ри ше Ј. ван Есс „то зна чи да ће се 
Реч Бо жи ја и да ље ин тер пре ти ра ти“.6 За тим се та Реч Бо жи ја за пи су је и она 
по ста је „утек сто вље на“, ма те ри ја ли зо ва на Књи га (мус хаф) у об ли ку Ку ра-
на. Да кле, оно што у хри шћан ству од го ва ра ова пло ће њу Ре чи Бо жи је у са-
вр ше ној Бо го чо ве чан ској лич но сти Го спо да Хри ста, то се у исла му ис по ља-
ва у об ли ку Књи ге-Ку ра на. По ред ове основ не раз ли ке из ме ђу ислам ског и 
хри шћан ског по и ма ња Ре чи Бо жи је, ва жно је на по ме ну ти и то да му сли ма-
ни по шту ју Му ха ме да не као Бо га, већ као но си о ца от кри ве ња ко ји је љу ди-
ма, по сред ством ар хан ђе ла Га ври ла, са оп штио Реч Бо жи ју. На тај на чин и 
ре ци то ва ње Ку ра на за му сли ман ског вер ни ка, по ре чи ма А. Ши мел, по ста је 
чи ње ни ца „са кра мен тал ног ак та“ ко ју је и Му ха мед, до жи вео то ком при ма-
ња ку ран ске об ја ве.7 Из та квог вер ског ста ва до шло је у IX ве ку до фор ми-
ра ња дог ме о „нео спор љи во сти и не пре во ди во сти Ку ра на“, тј. о чу де сном 
ка рак те ру Ку ра на.8

Што се са др жа ја ти че, Ку ран у ве ли кој ме ри пре у зи ма те ма ти ку ста-
ро за вет не би блиј ске исто ри је али и ју деј ске апо ка лип тич ке књи жев но сти и 
ми то ло ги је, та ко да се мо же кон ста то ва ти ши ро ка за јед нич ка осно ва из ме-
ђу ислам ске Све те књи ге Ку ра на и ци ви ли за циј ског кул тур ног на сле ђа се-
мит ских на ро да.9 По себ но би блиј ске по уч не и про роч ке при че чи не зна ча-
јан део на ра тив не по е ти ке ку ран ских су ра, али са тен ден ци јом да су ти са-
др жа ји ин тер по ла ци јом са оп ште ни у функ ци ји при ка зи ва ња но ве исти не и 
ис пра вља ња за блу да ра ни јих ве ро ве сни ка чи ја је ми си ја ко нач но ис ка за на 
у Ку ра ну. По ред ју део-хри шћан ске син кре тич ки пре о блич не ег зе ге зе Ку ран 
са др жи ислам ску ес ха то ло ги ју и апо ка лип ти ку ко јим је од го во рио не са мо 
на он да шње не го и на са вре ме не дру штве не по тре бе ко ји су као та кви јед-

6 Уп. J. Vаn Ess, The o lo gie und Ge sellschaft im 2. und 3. Ja hr hun dert Hidschra. Eine 
Geschic hte des re li gi o sen Den kens im frühen Islam, Bd. IV, New Jork 1997, стр. 622

7 Уп. А. Schim mel, Die Ze ic hen Got tes. Die re li gi o se Welt des Islams, München 1995, 
str. 206. 

8 Уп. С. Си мић, Ислам као ре ли ги ја и кул ту ра, Фо ча 2014, стр. 54–55.
9 У Ку ра ну се, по ред Му ха ме да, по ми ње 26 про ро ка, од ко јих су че ти ри ара бљан-

ска, осам на ест је ста ро за вет них, три су но во за вет на, док се о дво ји ци го во ри атри бу тив но, 
али без хро но ло шког ре да. Исто та ко на слов но се по ми њу тзв. Бо жи је књи ге: Те врат („То-
ра“), Зе бур („псал тир“), Ин џил („Је ван ђе ље“). У из во ри ма и уче њи ма исла ма, ко ји су ју део-
хри шћан ске про ве ни јен ци је, по себ но ме сто за у зи ма уче ње о ан ђе ли ма ко ји су чу ва ри Мај ке 
књи ге од ко јих су Ала ху нај бли жи (му ка ра бун): Џи брил, Ми ка ил, Азра ил и Исра фил док се 
па ли ан ђео Иблис ја вља и као шеј тан (са та на). Осо би то су у исла му ес ха то ло шке пред ста ве 
о Суд њем да ну и апо ка лип ти ци до пу ње ни па ган ским, ју део-хри шћан ским и ми то ло шко-ду-
а ли стич ким уче њи ма гно стич ког ти па ко ји су ве ко ви ма на ста ја ли као про дук ти ра зних хе те-
ро док сних уче ња ши ром Бли ског ис то ка. Ви ше о то ме ви ди: С. Си мић, Би блиј ски и апо криф-
ни тек сто ви у Ку ра ну, Бе о град 2010. 
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ном и за сваг да оза ко ње ни Ала хо вом во љом. Рас ки да ју ћи са па ган ском про-
шло шћу, он је у ра ним ме кан ским су ра ма, кроз по е зи ју, уоб ли чио свест Ара-
бља на да се бес крај на бла гост мо же оче ки ва ти са мо за по слу шне и по бо жне 
вер ни ке ко ја је пре до че на ех та ло шким опи си ма рај ских вр то ва у ко ји ма ће 
би ти у из о би љу све га оно га о че му је жи тељ без вод не и пу стињ ске Ара би-
је са мо са њао. Те ма до ла зе ћег и на сту па ју ћег Суд њег да на у Ку ра ну се по ве-
зу је са ве ром у Бо га ко ме ће прет хо ди ти ра зни апо ка лип тич ки до га ђа ји ко-
ји ће ука зи ва ти на крај и свр ше так све та.10 Ме ђу тим, од лу чу ју ћа је при том 
фун да мен тал на раз ли ка из ме ђу би блиј ских по уч них и про роч ких при ча ко-
је има ју ме си јан ски и хри сто ло шки ка рак тер и ван би блиј ских тек сто ва и 
лич но сти ко је је Ку ран у по је ди ним кон ту ра ма ин тер по ла ци јом кон ци пи рао. 
Да кле, сви про ро ци и по сла ни ци не пре но се са мо иден тич ну и исту об ја ву 
не го и лич но пре жи вља ва ју суд би ну ко ја се у ма њој или ве ћој ме ри огле да и 
у лич но сти Му ха ме да и ње го вог вре ме на и за то се мо же го во ри ти и о из ве-
сном ку ран ском „ти пи зи ра њу“ и „ше ма ти зи ра њу“ по је ди них би блиј ских и 
ван би блиј ских лич но сти и до га ђа ја.11

Као кла си чан при мер Му ха ме до ве ин тер пре та ци је би блиј ских и ван-
би блиј ских апо криф них спи са по ме ну ће мо и ислам ско схва та ње хри шћан-
ске ве ре у Све ту Тро ји цу, Ису са Хри ста и Пре све ту Бо го ро ди цу, чи ји су 
сег мен ти за нас пра во слав не хри шћа не нај ва жни ји. Ку ран о то ме ка же: “О 
сљед бе ни ци Књи ге не за стра њуј те у свом вје ро ва њу и о Ал ла ху го во ри те 
са мо исти ну: Ме сих, Иса, син Мер је мин са мо је Ал ла хов по сла ник и Ри
јеч Ње го ва ко ју је Мер је ми до ста вио и Дух од Ње га; за то вје руј те у Ал ла-
ха и ње го ве по сла ни ке и не го во ри те: Тро ји ца су! Пре ста ни те бо ље вам је! 
Ал лах је са мо је дан Бог - хва љен не ка је, зар Он да има дијетe?! Ње го во 
је оно што је на не бе си ма и на Зе мљи, и Ал лах је до во љан као за штит ник“ 
(су ра 4, 171). Ку ран ски из ра зи „Дух од Ње га“ и „Реч од Ње га“ по ислам ским 
ег зе ге та ма се од но си на то да је кроз твор че ву „Реч“ фор ми ран жи вот Ису-
сов као по сла ни ка Бо жи јег, а да је „Дух“ узроч ник за че ћа. Из то га је ка сни је 

10 Ку ран ски пред зна ци Суд њег да на и ча са у ве ли кој ме ри под се ћа ју на но во за вет но 
от кро ве ње и ви зи ју св. Јо ва на Бо го сло ва: по ја ва „жи во ти ња из зе мље“ под се ћа ју нас на зна-
ке из Јо ва но вог от кро ве ња (уп. 13. гла ву), при че о „ди му“, исто та ко, под се ћа ју на из ра зе из 
Апо ка лип се (От кро ве ње 9, 2), Је џуџ и Ме џуџ су за пра во би блиј ски Гог и Ма гог (От кро ве ње 
20, 7–9). Ислам ско је ве ро ва ње да ће, уочи Суд њег да на, два ази јат ска и ди вља на ро да Је џуџ 
и Ме џуџ раз ва ли ти гво зде не бе де ме у ко је их је за кљу чао Зул кар нејн „Дво ро ги“ (тј. Алек сан-
дар Ве ли ки) и вр ши ти пу стош на Зе мљи. Ви ше о то ме ви ди: H. Sti e glec ker, Die Gla u ben sle-
hren des Islams, Pa der born-München-Wi en 1962, стр. 742–744; J. Hen nin ger, Spu ren chri stlic her 
Gla u ben swa hr he i ten im Ko ran, Fri bo urg 1951, стр. 107–108. 

11 Ви ше о то ме ви ди: R. Pa ret, Mo ham med und der Ko ran, Stut tgart 1980, str. 95; K. 
Pren ner, Die Stim me Al lahs, Re li gion und Kul tur des Islams, str. 44–46. Упо ре ди су ру 11, 120. 
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и ре зул ти ра ло са свим по гре шно ислам ско схва та ње Три ја до ло ги је као три-
те и зма (Алах, Исус, Ма ри ја) ко ја је ислам ска ег зе ге за при ме ни ла и на хри-
шћан ско уче ње о јед но сушт но сти Тро је ди но га Бо га.12 На сли чан на чин Ку-
ран го во ри и о тзв. „ло шим хри шћа ни ма“ ко ји го во ре: „Бог је Ме сих, син 
Мер је мин… Ал лах је је дан од Тро ји це… или О Иса, си не Мер је мин, је си 
ли ти го во рио љу ди ма: При хва ти те ме не и мај ку мо ју као два Бо га уз Ал
ла ха…“ (су ру 5, 72-73 уп. са су ром 5, 116).

Ова три хри сто ло шка ис ка за Ку ра на вр ло ја сно го во ре о Му ха ме до-
вом мо но фи зит ском схва та њу хри шћан ства: Бог је Ме си ја –„in na al-Lā ha 
hu wa al-ma sīh“-, ко је му сли ма ни схва та ју у том сми слу да је чо ве ку – Ме-
си ји при до да та са ма Бо жан ска при ро да, или дру гим ре чи ма да је Хри стос 
ис ку пи тељ ско име Бо жи је, за пра во по на вља ју ћи ста ра је ре тич ка уче ња ко-
ја је Цр ква осу ди ла већ на Тре ћем ва се љен ском са бо ру у Ефе су 431. го ди-
не и на Че твр том ва се љен ском са бо ру у Хал ки до ну 451. го ди не. Та ко уви-
ђа мо да је Му ха мед сво јим лич ним раз ми шља њем до шао до за кључ ка да је 
Го спод Хри стос са мо са вр шен чо век али не и Бог јер је Алах не де љив, не-
ма де те та и тој је ди но сти Бо жи јој се не сме при пи са ти не ко дру го свој ство 
или осо би на, јер то је смрт ни или нео про сти ви грех (ширк) ко ји се не мо-
же опро сти ти. Ку ран ско не по ми ња ње Хри сто вог Си нов ства Бо жи јег, кон-
крет но у ме кан ским су ра ма, зна чи да је оно спе ци фич но хри шћан ски из-
раз, ко ји се у исла му не сре ће и да је Му ха мед, а за тим и по то ња ислам ска 
ег зе ге за, је ван ђељ ске ис ка зе о Си ну Бо жи јем схва ти ла у би о ло шко по ли-
те и стич ком сми слу.13 Ин те ре сант но је на гла си ти и то да Ку ран по ред тзв. 
„ло ших хри шћа на“ ко ји ве ру ју у Си на Бо жи јег и у Све ту Тро ји цу по зна је 
и тзв. „до бре хри шћа не“ ко ји мо гу би ти на пра вом пу ту са мо уко ли ко сле-
де: „По сла ни ка, вје ро вје сни ка, ко ји не ће зна ти ни да чи та ни да пи ше ко-
јег они у Те вра ту и Ин џи лу за пи са на на ла зе…“ (су ру 7, 157 уп. са су ром 
61, 6).

Мо жда је то био раз лог за што је Му ха мед оспо ра ва ју ћи са вр ше ну 
Хри сто ву Бо го чо ве чан ску при ро ду и до при нео да се Го спод Хри стос од 
стра не ши ит ских и су фиј ских ег зе ге та схва ти као сим бол ду хов но сти и да 

12 Уме сто да Тро јич ност о јед но сушт ном Бо гу схва ти као Три лич но сти а јед ног Бо-
га по су шти ни, ислам ска ег зе ге за је Тро јед ног Бо га схва ти ла као Три одво је не лич но сти или 
три по себ на бо жан ства ана лог но људ ској-би о ло шкој ше ми: Отац, син и мај ка н на тај на чин 
до шла до сле де ће три те и стич ке фор му ле Алах -Исус (Реч) - Дух (Ма ри ја). Ви ше о то ме ви-
ди: C. Schedl, Mu ham mad und Je sus, Wi en 1978, str. 473–475; Buschke, Je sus-Stein des An stos-
ses, Wi en 2000, str. 137–138; O. Schu mann, Der Chri stus der Mu sa li me, Güter sloh 1975, str. 31. 

13 Уп. K. Pren ner, Chri sten und Mu sli me - zwei We ge, aber ein Ziel, in: Ur tia VII 1/ 1998 
(11), стр. 147–158.
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се ра ди је го во ри о Хри сто вој ду хов ној тј. чо ве чан ској, а не о ње го вој Бо жан-
ској при ро ди. Го спод Хри стос се у ислам ској ми сти ци че сто на зи ва чу до-
твор цем и ле ка ром ко ји је вас кр са вао љу де из мр твих си лом ње го во га ду ха, 
док је од стра не пер сиј ских пе сни ка опе ван као ве ли ки ле кар и аске та ко-
ји је ње го вом „ма ги јом“ ле чио бо ле сне. Та ко је, на при мер, ве ли ки пер сиј-
ски ми сти чар и пе сник Џе ла лу дин Ру ми (+1273) у свом по зна том де лу „Ди-
ван Шем си Те бри зи ју“, Ису са Хри ста че сто опе ва вао као ве ли ког ле ка ра ко-
ји је и „чи ста љу бав“ и да „сви ко ји до ла зе к вра ти ма Ису со ве ће ли је би ва-
ју ње го вим да хом (ду хом) из ле че ни од бо ле сти“. Ру ми, на дру гом ме сту на 
сли чан на чин го во ри, да ко за и ста во ли Бо га уче ству је у ње го вом да ху и да 
смо: „Ми ле ка ри спрет ни, јер смо Хри сто ви уче ни ци“.14 По себ но су су фи-
ми сти ча ри раз ви ли ми стич ки пут лич ног уса вр ша ва ња као и уче ња о ин те-
лек ту ал ном на чи ну са зна ња Бо га ко је је ал Ха лаџ (+922) де фи ни сао као пут 
„сје ди ње ња са Бо гом“ раз вив ши при том и уче ње о „сје ди ње њу с Твор цем“ 
(ху лул). Исто та ко и су фиј ски зи кр, стал но се ћа ње на Бо га, под се ћа нас на 
хри шћан ску oријенталну мо ли тву не пре ста ног при зи ва ња Хри сто вог име-
на. Ве ли ки пер сиј ски ми стик и књи жев ник из XII ве ка Се наи у пе сми под 
на сло вом „Ви ђе ње Бо га“ ка же: 

„Бо жи ја све тлост на ма си ја, 
Са обра за тво га, 
Зба ци вео с ли ца сво га, 
Да угле дам Бо га!“15

По себ но су ши ит ски има ми раз ви ли суп тил ни је пред ста ве о „скри-
ве ном“ има му и о „оче ки ва ном“ Мах ди ју, за раз ли ку од су ни та, ко ји ће по 
њи хо вом ве ро ва њу би ти са мо при вре ме ни спа си лац чо ве чан ства. Мах ди-
јев до ла зак пред Суд њи дан по ве зан је са по ја вљи ва њем Де џа ла, ислам-
ског Ан ти хри ста, ко га ће Исус по гу би ти Да хом сво јих уста и да ће он об-
но ви ти по љу ља ну и па лу ве ру и да ће на кон то га на сту пи ти че тр де се то го-
ди шње при мир је „у ди са њу зе мље“ и да ће он да Зе мљом за вла да ти прав да. 
Обе ћа ни Мах ди ће по но во до ћи не ки дру ги пут или при не кој дру гој па ру-
си ји ка да ће на сту пи ти као Су ди ја ко ји ће су ди ти и Је вре ји ма и хри шћа ни-
ма. Има и ми шље ња да код ду о де ци мал них ши и та ве ра у обе ћа ног Мах ди-
ја се за пра во од но си на је ван ђељ ски „обе ћа ног Ду ха Уте ши те ља“, ко ји се 

14 Ви ше о то ме ви ди: A. Ši mel, Isus i Ma ri ja u islam skoj mi sti ci, Za greb 2009, str. 79–81.
15 Уп. F. Baj rak ta re vić, Iz per sij ske knji žev no sti, Be o grad 2012, str. 77.
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по ми ње у Јо ва но вом је ван ђе љу (14, 26-27), на осно ву ко јег су ши и ти раз-
ви ли по гре шно уче ње о „има му ожи вље ња“ ко ји ће на кра ју све та до ћи као 
пот пу ни и са вр ше ни чо век и от кри ти сми сао свих про ро штва. Код не ких 
ши ит ских гру па, по што ва ње ка Али ју во ди ка див ни за ци ји (гу лат), што је 
код не ких мо ра ло би ти оце ње но као грех по ли те и зма и из ла же ње из исла-
ма. Про тив за стра њи ва ча су зва нич ни вер ски ауто ри те ти об зна њи ва ли фе-
тве. Не ке ши ит ске гру па ци је има ју езо те риј ску док три ну као што су „але-
ви ти“ ко ји ве ру ју у ма ни фе ста ци ју Бо га кроз Али ја и дру ге има ме чи ји се 
тво рац Ибн Ну сај ри ја, сре ди ном IX ве ка, про гла сио „ка пи јом“ (баб) тј. об-
ја вљи ва чем де се тог има ма Али ја ал Ха ди ја. Ну сај ри зам се про ши рио у Си-
ри ји, Ли ба ну и ју го и сточ ној Тур ској. Ин те ре сант но је да њи хов вер ски ка-
лен дар са др жи су нит ске, ши ит ске и хри шћан ске пра зни ке, ме ђу ко ји ма Бо-
жић и Вас крс и да по ред хри шћан ских име на прак ти ку ју бо го слу же ња по 
ку ћа ма уз ко ри шће ње та мја на, све ћа и осве ће ног ви на. Као спој из ме ђу ши-
и зма и су фи зма мо же се на ве сти сек та „ки зил ба ша“, са ста вље на од Турк ме-
на и Кур да, ко ји су слич ни „бек та ши ја ма“ а ко ји ме ша ју тур ска пре и слам-
ска ве ро ва ња су фи зам и ху ру фи зам. По ред Тур ске при сут ни су и на Бал ка-
ну, осо би то у Ал ба ни ји.

Исто та ко и ши ит ска сек та „дру зи“ ве ру је да је ше сти фа ти мид ски 
сул тан ал Ха ким уми слио да је Бог и да је за хва љу ју ћи Пер си јан цу Хам зи 
раз ви је на док три на да је за пра ву ве ру до вољ но са мо „ис по ве ди ти је дин ство 
Бо га“. На кон ал Ха ки мо вог та јан стве ног не стан ка (1021) „дру зи“ ве ру ју у 
при вре ме ну „скри ве ност“ има ма и оби чај им да се у кон так ту с му сли ма ни-
ма из ја шња ва ју као му сли ма ни а са хри шћа ни ма као хри шћа ни. На сли чан 
на чин и „је зи ди“, чи јих при ста ли ца има у Кур ди ста ну, Ме со по та ми ји, Си-
ри ји и Кав ка зу, ве ру ју да Бог је сте тво рац али не и одр жа ва лац све та, јер је 
то по ве ре но Ме ле ку Та у су, сим во лу бе смрт но сти и сун ца. Њи хов син кре ти-
зам се огле да у ве ри у ме тамп си хо зу као и у не ке хе те ро ге не еле мен те као 
што су: кр ште ње, ло мље ње хле ба, об ре за ње, пост, дер ви шки плес и од ла зак 
у не ке хри шћан ске цр кве и по се та гроб них ме ста. Ову фе но ме но ло ги ју син-
кре ти стич ке гно се са сре ди штем у Ме со по та ми ји, сје ди њу ју ра зни еле мен-
ти као што су ме ша ви на хри шћан ства, ма ни хеј ства, иран ски гно сти ци зам са 
тен ден ци јом ди ви ни за ци је исто риј ских лич но сти, ко ји су му сли ма ни ма по-
зна ти по ку ран ским Са беј ци ма. Та кав ре ли гиј ски син кре ти зам је на ро чи то 
при ме тан на Бал ка ну где углав ном пре о вла да ва осман ски су нит ски ислам 
ха не фит ско вер ско прав не шко ле и уме ре не те о ло ги је ко ја под ра зу ме ва и де-
ло ва ње број них дер ви шких ре до ва ко ји су од и гра ли зна чај ну уло гу у исла-
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ми за ци ји.16 У це ли ни по сма тра но струк ту ра ислам ских за јед ни ца на Бал ка-
ну под ра зу ме ва сле де ће ет нич ке ком по нен те као што су нај број ни је исла ми-
зо ва но ста нов ни штво чи ни ли Ал бан ци, По ма ци, Тор бе ши и Го ра ни; за тим 
Тур ци ко ји су на кон по вла че ња на ста ви ли и да жи ве на Бал ка ну и то у Ма ке-
до ни ји, Ко сме ту и Тра ки ји. Има и ми шље ња да је да на шњој Тур ској ди пло-
ма ти ји, осим Бли ског ис то ка и Кав ка за, нај бит ни ја нео о сма ни стич ка пер-
цеп ци ја Бал ка на и да је он као на сле ђе осман ске Ру ме ли је, кљу чан за ци ви-
ли за циј ски иден ти тет ко ји Тур ци ма обез бе ђу је про ход ност ка уни вер зал ној 
мо дер но сти. Оту да и док три на тзв. „стра те гиј ске ду би не“ по ко јој је Осман-
ско цар ство пр вен стве но би ло бал кан ска др жа ва и да Тур ска као на след ни ца 
Осман ског цар ства же ли да Бал кан пре тво ри у са вре ме ну Ру ме ли ју ко ја ку-
ца на вра та ЕУ. На тај на чин Тур ска же ли соп стве ну вер ску по ли ти ку на Бал-
ка ну а са мим тим и да за др жи од ре ђе ни ни во кон тро ле и ути ца ја.17

Да нас са вре ме ни исла ми зам уче ству је у оно ме што је С. Хан тиг тон 
на звао „су дар/су коб ци ви ли за ци ја“, пр вен стве но из ме ђу За па да и арап ско-
му сли ман ске кул ту ре ко ја је ди на мич ни ја у оном сми слу у ко јем те жи да ре-
фор ми ше дру штво на кул тур ном и по ли тич ком ни воу. Исла ми зам је сте, јед-
ним де лом, ре во лу ци о на ран али и фун да мен та лан јер је на стао као ре ак ци ја 
пре ма за пад ној се ку ла ри стич кој иде о ло ги ји и по ли ти ци ко ло ни ја ли зма, док 
са дру ге стра не не осу ђу је ка пи та ли зам и ме ђу на род но еко ном ско устрој-
ство ко ји се „не су прот ста вља ју ислам ском про гре су“. Ислам у да на шњем 
плу ра ли стич ком све ту про ла зи кроз про цес бр зих про ме на у обла сти ма ре-
ли гиј ског, по ли тич ког и со цио-еко ном ских зби ва ња. У ислам ском све ту и 
да ље пре о вла да ва став да се ку лар на кул ту ра За па да ни је мо гла а ни у ско-
ри јој бу дућ но сти не ће мо ћи де ло ва ти на свест ра ди кал них му сли ма на, јер је 
За пад по гре шно на мет нуо „уни вер зал не пој мо ве о де мо кра ти ји и све тов но-
сти“, чи ји су ста во ви упе ре них про тив исла ма, док по бор ни ци ре фор ми ста 
и се ку ла ри ста твр де, да аде кват но схва ће на мо дер ност ни је упе ре на про тив 
исла ма. За ве ћи ну да на шњих му сли ма на ислам је на „ше ри јат ски на чин де-

16 О то ме нам све до че ра зна дер ви шка брат ства и по што ва ње те ки ја од стра не крип-
то хри шћа на али и Ту ра ка, Ал ба на ца у При шти ни и Ско пљу. Та ква тра ди ци ја осман ског ти па 
се на ро чи то уко ре ни ла у БиХ. Исто та ко, има мо и обр ну те слу ча је ве као што је по се та хри-
шћан ских ма на сти ра и цр ка ва али и це ли ва ња све ти тељ ских мо шти ју од стра не ло кал ног му-
сли ман ског жи вља у Ра шкој обла сти у Цр ној Го ри и на Ко сме ту. Ви ше о то ме ви ди: С. Си мић, 
Ути цај ислам ске ци ви ли за ци је на ма те ри јал ну и ду хов ну кул ту ру бал кан ских на ро да, Ча со-
пис „Го ди шњак“, бр. X, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Фо ча 2011, стр. 121–135; Љ. Чо-
лић, При лог про у ча ва њу ме ђу соб них хри шћан скому сли ман ских од но са, При ло зи за књи жев-
ност, је зик, исто ри ју и фол клор, књ. LXXI, св. 1–4, Фи ло ло шки фа кул тет Бе о град 2006. 

17 Ви ше о то ме ви ди: Д. Та на ско вић, Нео сма ни зам: док три на и спољ но по ли тич ка 
прак са, Бе о град 2011, стр. 128–153.
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мо кра ти чан“ и да се под по јам „те о де мо кра ти ја“ ис ти чу два основ на прин-
ци па: Ала хо ва ап со лутн власт и чо ве ко во на ме сни штво (хи ла фет) на ово-
ме све ту. Та кав кон цепт де мо кра ти је у му сли ман ским зе мља ма ни је про ти-
ван по ли тич ком исла му јер пре тен ду је да сво је вред но сти на мет не као је ди-
но истин ске, и то не са мо свим му сли ма ни ма, не го и при пад ни ци ма дру гих 
ре ли ги ја. Де мо кра ти ја у ислам ским зе мља ма не мо же а да не бу де му сли-
ман ска јер су ње ни су бјек ти му сли ма ни а не хри шћа ни и Је вре ји и сто га су 
иде је вер ске сло бо де ис кљу чи во ислам ске и оне као про цес ре и сла ми за ци је 
тре ба да ја ча ју и афир ми шу те про це се.

И на кра ју, не ка ми бу де до зво ље но, да у ци љу ди ја ло га из не сем оп ти-
ми стич ко ми шље ње да се ислам мо же у док три нар ном сми слу тран сфор ми-
са ти. О то ме нам све до че не са мо уме ре ни те о ло зи, не го и ми сли о ци мо дер-
ни стич ког и се ку ла ри стич ког усме ре ња, ко ји те же оса вре ме њи ва њу му сли-
ман ског по гле да на свет уз уки да ње ин сти ту ци је џи ха да и ше ри јат ског прак-
се за шти те за сно ва них на ста ту су тзв. зи ми ја.18 У са вре ме ним европ ским др-
жа ва ма не мо гу жи ве ти му сли ма ни и зи ми је, већ са мо рав но прав ни гра ђа ни 
а пред у слов за то је „мен тал ни пре о крет“ у гла ва ма оних од ко јих тај пре-
врат за ви си. Уз при хва та ње вер ског и кул тур ног плу ра ли зма мо же се ра ди ти 
ка но ви јим евро ин тер пре та ци ји ма исла ма и о ње го вим ли бе рал ни јим ва ри-
јан та ма ту ма че ња а са мим тим пру жи ти шан су и за успе шни ји ин те гра ци ју 
„евро и сла ма“ у са вре ме ним се ку лар ним дру штви ма.

18 Са вре ме ни по крет ре фор ми ста, под стак нут од пр ве по ло ви не XIX ве ка мо дер ни-
стич ким иде ја ма Се јид Ах мед ка на (+1898) и Мах му да Аб ду ха (+1905), те жи ли су све тов ном 
мо дер ни зму, по чев ши од из во ра ве ре (Ку ра на и су не). Те жи ли су „мо дер ној те о ло ги ји“, од но-
сно но ви јем ту ма че њу исла ма. Су прот но њи ма ор то док сни ре фор ми сти на че лу са Ре ши дом 
Ри дом (+1935) те жи ли су „исла ми зо ва њу мо дер но сти“ и вра ћа њу иде а лу Му ха ме до ве пр ве 
ме дин ске др жа ве, док су ра ди кал ни ји фун да мен та ли сти по пут Се ји да Кут ба (+1966) у Егип-
ту и Ма ва ла не Абул Ала Мав ду диа (+1979) у Па ки ста ну, твр ди ли да су се ку ла ри зам и ре-
фор ми зам не спо ји ви с исла мом ко ји је као Бо жи ји по ре дак дат љу ди ма пре ко ислам ске Све-
те књи ге Ку ра на. Са па ра лом ислам вла да и ни ка да не ће би ти по бе ђен те жи ли су ислам ској 
„но мо кра ти ји“, при че му ап со лут на вла да ви на при па да је ди но Бо гу. Уп. С. Си мић, Ислам као 
ре ли ги ја и кул ту ра, стр. 225–229.
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CHRISTIANITY AND ISLAM TODAY

Abstract

Islam is the last and great monotheistic religion created in the Middle East. The 
undisputed influences of Judaism and heterodox JudeoChristianity on Mohammed’s re-
ligious consciousness are present not only in the Koran, but the dogmatic teachings of 
Islam, which is the mythical-poetic framework, expressed as an extension of the Semit-
ic monotheistic cycle conceived in the east. As Jerabean Judaism is considered a reli-
gion of revelation, and the Jews themselves considered themselves a God-selected nation, 
so Islam itself tried to incorporate ultimate truth and revelation of the existence of on-
ly the One and Only God as the last prophet. Considering that Christians teach and con-
fess that Christianity is the only religion that is God-revealed, people are given the per-
fect God-embodied Personality of Our Lord Jesus Christ. Similarly, the Islamic dogmat-
ic teaching developed the belief that the Koran is a textual Word of God, which is contin-
ually interpreted in the world as Allah’s superior linguistic.

Key words: Koran and the Bible, Judeo-Christians and Muslims, Biblical proph-
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IZMEĐU TRADICIJE I MODERNOSTI 

Religijska diskursna perspektiva 

Rezime

U radu se ispituju diskurzivne prakse, strategijske i pregovaračke, oko odnosa re-
ligijskog i političkog u kontekstu izdvojenih primera tekstova u časopisu Pravoslavlje. 
Cilj rada je ukazati na interpretativne okvire, retoričke ansamble i „pojačavajuće“ topo-
nime koji uzmiču pretenzijama ka univerzalnosti, i otvaraju prostor za de(kon)strukciju 
uobičajenih poimanja povezanosti između religijskog i političkog. Kroz prizmu dihotimi-
je tradicionalnog i modernog, politike čija je logika deliberacija i nepredvidljivost, i reli-
gije kao neizvesnog iščekivanja eshaton-a, lociraju se niše iskoraka koje mogu uticati na 
„živuću religiju“, odn. mogu predstavljati de(kon)strukciju iste imajući u vidu da ekviva-
lencija ne isključuje diferenciju. 

Ključne reči: religija, politika, diskurs, de(kon)strukcija, tradicija, modernost 

Uvod 

O mestu i ulozi religije i crkve u javnom prostoru dosta je diskutovano, po-
sebno u periodu post-socijalizma. Dublje analize odnosa svata i svetog iz različi-
tih disciplinarnih perspektiva, kao i i konkretne analize u kontekstu „balkaniza-
cije“ ovog odnosa su pružile okvir za dublje promišljanje ali i profilaciju rešenja 
na nivou praxis-a. Iako su se kroz analize i diskusije pokušavali i iznaći najbolji 
mogući modeli mesta i uloge religije i crkve u političkom, oni su ne retko bili i 
kontaminirani kontekstom ratnih zbivanja i dešavanja i redukcionističkim poima-
njem smisla političkog i banalnim pristupom u analizi tzv. „politizacije religije“ 
i njenih konsekvenci. No, ova banalizacija, imajući u vidu istovremenu bliskost 
ali i udaljavanje svetog i nasilja (v. Vlaisavljević, 2012), kao i bogatstvo i neizve-
snost političkog kao vita activa, nikada ne može biti do kraja „prizemljena“. 

Takođe, i sama „lutanja“ verskih zajednica kada je o ovom pitanju reč ne 
samo da su bila prisutna, već su i same verske zajednice ne retko zaboravlja-

1 Zlatiborka.popov.momcinovic@ffuis.edu.ba 
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le svoje univerzalne vrednosti i poruke i „sužavale“ ih u etno-nacionalne okvi-
re. One su praćene fenomenima „poricanja (zvaničnog i nezvaničnog) i pamćenja 
(skrivene historije...)“ (Abazović, 2010: 109), a vezano za različita istorijska raz-
doblja i pitanja (ne)izvesne budućnosti. 

U ovom radu ćemo se posebno osvrnuti na Srpsku pravoslavnu crkvu ko-
ja je najčešće bila na udaru zbog svog „sudara“ sa svetom s obzirom da ima pre-
fiks nacionalne crkve i da je tokom istorije imala posebno mesto u srpskoj drža-
votvornosti. Takođe, neki istupi njenih zvaničnika u kontekstu recentne prošlo-
sti i sadašnjosti su posebno doprinosili kriticizmu, pa makar ovaj bio i pojedno-
stavljen, pogotovo ako imamo u vidu olako „upadanje u klopku sopstvene poli-
tičke instrumentalizacije“ (Blagojević, 2005: 150). Posebno se ukazivalo na ide-
ologizaciju i na opasnosti od tzv. etnofiletizma, iako su uporedo slate i mirolju-
bive i mirnodopske poruke, a što nas dovodi u žižekovsko iskušenje poimanja 
ovog procesa kao ideološke praske dezidentifikacije, budući da isti ne proskrblju-
je čvrstu identifikaciju već proizvodi razmak od aktuelnih koordinata društvenog 
(Žižek, 2007: 105). Generalno govoreći, svojom onostranošću religijske poruke 
imaju izuzetnu performativnu snagu strateškog izmeštanja značenja. Iz toga pro-
izlazi i pitanje koliko se radi o autentičnom govoru i njegovoj mogućnosti da u 
složenom društveno-političkom kontekstu primi obogaćujući poticaj kao i kritike 
iz drugih diskursa (v. Kristić, 2012: 43). S tim u vezi, posebno je značajno ukazati 
na načine ovog suodnošenja u kontekstualnom a ne samo deklarativnom smislu, 
i analizirati dublje „nanose“ koji često izmiču korištenjem manifestnog pristu-
pa u analizama. Takođe, ako imamo u vidu izraženu hiperreligioznost kod pravo-
slavnog življa u periodu tranzicije, makar ona bila prevashodno obrednog tipa (v. 
Blagojević, 2005: 143, 255), ovakve diskurzivne analize su svakako neophodne. 

Metodologija

Imajući u vidu složenost navedenog problema (istraživanja), kao i činjeni-
cu da religijska kao ni politička univerzalnost (npr. ljudskopravaška) nikada ne 
može biti „neutralna“, pošli smo od pretpostavke da ona ne može ni u istraživač-
kom smislu biti sveobuhvatna. Kako je problem istraživanja užlebljen u sâm po-
jam religare – koji znači povezati, proizašla je potreba da se u kontekstu izdvo-
jenih narativa o povezivanju religijskog i društvenog (pri čemu je ono društveno 
uvek isprepleteno sa političkim budući da predpolitičko društveno stanje „posto-
ji“ samo na ravni fikcije) pokušao steći doduše uzak, ali opet dublji uvid u nači-
ne diskursne proizvodnje ove povezanosti.
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U radu se koristila diskursna analiza sadržaja tekstova objavljenih u Pra-
voslavlju – zvaničnim novinama Srpske patrijaršije, u periodu januar-mart 2014 
godine, u rubrici Crkva i društvo. Ciljevi istraživanja su da se utvrdi narativiza-
cija i re/kontekstualizacija mesta i uloge Srpske pravoslavne crkve u javnom pro-
storu, a kroz prizmu dve analitičke kategorije – tradicija i modernost odn. moder-
nizacija, imajući u vidu da ova dva dihotomna obrasca pružaju solidan okvir za 
sticanja uvida u strategijske prakse proizvodnje ali i izmeštanja značenja. Pored 
ovog naučnog, cilj istraživanja je i društveno-aktivistički, jer je usmeren na otkri-
vanje niša za de(kon)strukciju dosadašnjeg i dominantnog načina adresiranja po-
litičkog u pozicijama i narativima Srpske pravoslavne crkve odn. onih koji istu-
paju u njeno ime, a koji pretenduju da budu „hegemonistički“ 2.

Budući da je diskursna analiza sadržaja kvalitativna, za definiciju uzorka 
korišćen je princip izdvojenih primera, da bi se dubinski otkrili procesi „ozna-
čavanja“ i interpelacije religijskog i političkog u njihovoj međuigri. Poseban fo-
kus je stavljen na interpretivni okvir ili tzv. mentalne mape, kao i na retorički an-
sambl i toponime koji se koriste u navedenoj rubrici u listu Pravoslavlje. Dve na-
vedene analitičke kategorije – tradicionalno i moderno su korišćene i za analizu 
interpretativnog okvira i retoričkog ansambla, kao i toponima koji ih pojačavaju. 

Na taj način, ono što predstavlja socio-kulturni zajednički imenitelj, odn. 
fukoovski konstitutivan uslov (u ovom slučaju pravoslavna religioznost kod srp-
skog naroda) se postavlja situaciono i tematski u analiziranim tekstovima i na ko-
munikativan, tematski distinktivan i strateški način inkorporira (pretpostavlje-
na) zdravorazumska znanja, interese, namere, ciljeve svojih čitaoca (van Dijk, 
2009:8). Unošenjem novih i starih informacija, socijalnog i personalnog, očeki-
vanog i neočekivanog (ibid, p. 9) konstruišu se diskursi kao komunikativne ak-
tivnosti, a koji mogu imati određenu učinkovitost. Ona je često veća ukoliko je 
utemeljena na diskurzivnim praksama deliberacije kao oblika političke „logike“ 
u aristotelijanskom smislu (v. Fairclough & Fairclough, 2012:18–20).

Problem istraživanja leži u ograničenom korpusu (period januar-mart 
2014), pri čemu treba imati u vidu da analiza diskursa predstavlja oblik dubin-
skog istraživanja i otvoren pristup koji je multidimenzionalan, kompleksan i pro-
dukt različitih disciplinarnih interesa, ali ono što im je zajedničko je konstruktiv-
na priroda diskursa kao društvene aktivnosti u određenom kontekstu (v. Bloome-
art, 2005). Diskurs kao kompleksan komunikacijski proces, niz diskurzivnih do-
gađaja koji adresiraju određenu oblast ili temu (Teun van Dijk) kao takav i ne mo-

2  Pod hegemonijom ovde pak podrazumevamo potrebu svođenja različitih sadržaja na isti 
imenitelj, i na „uvlačenje“ onog isključenog u vlastiti simbolički poredak. 
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že biti sveobuhvatan. Jer, upravo zato što ne postoji ništa izvan teksta (Derrida), 
potreban je i konstitutivan outsider da bi sâm tekst zaokružio u što koherentniju 
celinu. Time se dešava međuigra ideologizacije i dezideologizacije, a ujedno i ot-
kriva u fukoovskom smislu važnost diskontinuiteta i prekida, iako se u svakom 
jeziku može pronaći jedan konstitutivan uslov (Butler, 2007:171). Uprkos tome, 
čak i u slučaju iste diskurzivne prakse, subjekti mogu govoriti o različitim objek-
tima, pri čemu pak sâm diskontinuitet proizvodi semantičko polje političkog, te 
je nalaženje izlaz u heterogenosti neopozivo (Butler, 2007:171). Sudar kontinu-
iteta i diskontinuiteta na nepreglednoj ravni političkog kao neizvesne delatnosti, 
a ne apodiktičke istine i religijskog kao neizvesnog iščekivanja eshaton-a je uto-
liko „škakljiviji“.

Analiza

Ono što je posebno značajno je da se interpretativni okviri u analiziranom 
periodu kreću između i unutar prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, i otvaraju pro-
stor za međuigru različitih retoričkih repertoara i njima odgovarajućih toponima, 
iako se ulozi crkve u tzv. kritičkoj javnoj sferi često ad hoc pridaje konzervativ-
ni karakter i njena funkcija u tranzicijskom kvazi (post)modernitetu svodi ili na 
pravdanje same sebe ili na žal za nekim oblikom teokratije. To ukazuje na isko-
rak autora i autorica iz dihotomnog posmatranja odnosa tradicionalnog i moder-
nog, kada je reč o odnosu religije i političkog. Crkva kao viševekovna instituci-
ja ima svoju tradiciju, ali i odgovornost za ovde i sada i naveštenje Hristovog do-
laska, te na taj način integriše prošlost, sadašnjost i budućnost. Na taj način, ono 
što predstavlja socio-kulturni zajednički imenitelj (u ovom slučaju pravoslavna 
religioznost) se postavlja situaciono i tematski u analiziranim tekstovima i na ko-
munikativan način inkorporira (pretpostavljena) zdravorazumska znanja, intere-
se, namere, ciljeve svojih čitaoca na strateški način (van Dijk, 2009: 8), kako ma-
nifestne, tako i one sublimirane.

U tekstu pod nazivom Teologija i kultura u dijalogu 5 (Značaj interkultura-
cije) protojereja Aleksandra Mihailovića se postavljaju i kritička pitanja, u smislu 
da li je Crkva završila svoju misiju, budući da predstavlja priznati segment srp-
ske kulture. Jer, „ako je već sve stvorila u prošlosti, ostaje joj još samo da izno-
va kopira samu sebe i još više da okoštava“ (Pravoslavlje, 1127). Uz pomoć ko-
gnitivne analitike odn. modela („analytic mentality“, „mental models“) koja se 
koristi u analizi diskursa (van Dijk, 2008:219) se dâ iščitati otpor prema takvom 
stavu, mada ostaje nedorečen način na koji će se ta njena angažirana funkcija vr-
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šiti u budućnosti, s ciljem sprečavanja zatvaranja crkve u manastire, porte, muze-
je. Nova realnost se nagoveštava u smislu vaskrsenja i novog Hristovog dolaska, 
ali sa ovim teološkim stavom prestaje i diskusija o daljoj društvenoj angažova-
nosti – npr. u smislu pripreme Hristovog dolaska, pa se i prostori za dekonstruk-
ciju zatvaraju. To proizlazi iz samog teološkog učenja, po kom se tzv. kraj sveta 
vidi kao jedno mirno stanje, dok projekat modernizacije nije i ne može biti jasno 
trasiran put sa završetkom, jer linearno ide u beskraj, uprkos pokušajima ideolo-
giziranog naveštenja „kraja istorije“ u više od zadnje dve decenije (v. Fukojama, 
Kraj istorije i poslednji čovek). Krug se zatvara i samim početkom teksta – „od 
prvih dana do danas“, „eshatološko jedinstvo svih i svega“ čime se takođe niveli-
še i princip pluralnosti kao bitnog obeležja modernizacijskog diskursa. Iako se on 
ne mora i ne treba naknadno inputirati u teološki diskurs, može se npr. integrisa-
ti problematizacijom postizanja ovog eshatološkog jedinstva, u kojem se novina 
shvata kao neponovljivost. Drugi toponimi kao deo retoričkog ansambala – no-
vi svet, sloboda, zajednica, kultura, vreme, sloboda stoga ostaju depolitizovani.

U drugom jednom tekstu od istog autora, pod nazivom Država i crkva u 
savremenom društvu, (br. 1135), problem se pak konkretizuje i kontekstualizuje. 
Interpetativan okvir je tako obogaćen društveno-političkim označiteljima, a sa-
mi interpretativni okviri nisu previše dihotomizirani, budući da je glavni toponim 
politički praxis danas, te ja kao takav sastavna odrednica retoričkog ansambla 
teksta. Na dijaloški način se preispituje uloga Srpske pravoslavne crkve u javnom 
prostoru putem aristotelijanske metode deliberacije, tj. traženja najboljeg mogu-
ćeg modela odnosa Crkve i države u postojećem društvenom kontekstu, a kroz 
prizmu njihovog tradicionalnog i modernog suodnošenja. Ukazuje se na ograni-
čenja francuskog laičkog modela kao i teokratskog uplitanja crkve u politiku. Ta-
kođe, upozorava se i na opasnosti od tzv. sivih zona zloupotrebe crkve od stra-
ne politike i obratno i u demokratskim društvima, a što se najčešće odigrava pu-
tem nezvaničnih kanala, koji su van očiju javnosti. Tekst na taj način, u svom re-
toričkom ansamblu kombinuje različiti kontekste, ne koriste se isključivo teološ-
ki toponimi i teorijom argumentacije se dolazi do naveštenja (ali ne i otvorenog 
iskazanja) demokratskog principa, po kojem crkva treba da bude jedan od glaso-
va u zdravoj političkoj argumentaciji. Time njena pozicija u društvu nije privile-
govana po sebi, kao bezupitne čuvateljice tradicije, već je zasnovana na principi-
ma pluralizma i zdrave argumentacije. Legitimnost donošenja odluka leži u gra-
đanima i njihovim demokratski izabranim predstavnicima, što pak ne sprečava, 
već naprotiv podstiče crkvu da na principima dijaloga daje svoj doprinos u izna-
laženju najboljih rešenja za određene društvene probleme. To se podupire razli-
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kovanjem tzv. juridičkog od političkog uticaja crkve. Suprotni argumenti koji se 
mogu čuti u javnosti su prisutni u retoričkom ansamblu da bi se „pojačao“ vlasti-
ti stav. Oni se odbacuju jer, navodno, počivaju na pogrešnoj upotrebi pojma se-
kularizacije, što se pojačava i njihovim neimenovanjem („mnogi danas kritiku-
ju Crkvu…“, …„izgleda da mnogima nije jasno šta sekularizam podrazumeva u 
modernom demokratskom društvu…“). Vlastita pozicija se podupire praksama u 
drugim kontekstima (tzv. uloga „treće“ strane) – zapadnim zemljama, u kojima 
uprkos odvojenosti crkve i države postoje definisani oblici saradnje (tzv. umere-
ni sekularizam i delimični sekularizam). Autor ističe da je po njegovom mišljenju 
za Srbiju najbolja opcija umereni sekularizam – a isticanjem da se radi „o mom 
shvatanju“ se izbegava pretencioznost i učvršćuje dijaloška perspektiva, budući 
da retorički ansambl teksta počiva na principima deliberacije. Glavni toponimi 
su Crkva, država, politika, demokratija, sekularizam, građani, što ukazuje tako-
đe na angažovanost teksta i njegovo obogaćenje modernizacijskim toponimima.

Sledeći analizirani tekst (Pravoslavlje, br. 1129) postavlja kritičko pitanje 
može li teologija biti sinteza misaonih traganja i izražavanja. Napisan je od istog 
autora kao i prethodni. Interpretativni okviri kroz dihotomiju tradicionalno-mo-
derno su ovde prisutniji, budući da se odgovori nalaze u samom pravoslavnom 
učenju shvaćenom kao saborna, sveobuhvatna misao (a ne u drugim tradicijama 
– recimo renesansnoj). U isto vreme, pak, kroz argumentovanu preformulaciju, 
postavljaju se i pitanja vezana za opasnosti zatvaranja u vlastiti tradiciju i na opa-
snosti od nemoći postojećeg teološkog obrazovanja u okvirima pravoslavne cr-
kve, koji ne osposobljavaju za susret za modernošću. 3 Sveobuhvatnost i učenje 
da „Hrist sve novo tvori“ pozivaju na stvaralački dijalog sa prirodnim naukama, 
medicinom, filozofijom, ekologijom, informativnim tehnologijama i sl. Uprkos 
tvrdnjama ka sveobuhvatnosti svetootačke teologije, upućuje se na na „sintetišu-
će mostove sa filosofijom, naukom i umetnošću“. Sveobuhvatnost teologije omo-
gućava prevladavanja ograničenja modernosti kroz međusobne susrete budući 
da je u centru – čovek kao ličnost i holističko biće, a savremeni moderni nihili-
zam se upravo prevladava kroz inkorporaciju u novo-večno bogoslovlje. Time se 
sprečava marginalizacija Crkve, njeno puko subivstovanje ovde i sada, kao i sa-
mozatvorenost modernosti na putu ka preobražaju. Interpretativan okvir je stoga 

3  Jer, уколико Црква нема „кадрове“, остаћемо не само културни гето, већ гето свакога 
вида, маргина и музеј вредности из средњег века. Некима интересантни, због старине и 
древности, некима на подсмех због занемелости пред захтевима нових токова. Ко онда треба 
да буде авангарда у друштву? Ко да обликује јавно мњење и интелектуални менталитет? Да 
ли еволуциони биолози – атеисти, неоенциклопедисти, унутар света затворени философи…? 
Или људи из Цркве? Обликовање јавне речи, дијалог са философијом, науком и уметношћу је 
служба црквених људи, хришћана, не свих, али макар оних који имају призив и дар.
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i tradicionalan i moderan. On nije dihotomno suprotstavljen, iako mu je cilj pre-
obražaj i teološki eshaton. Retoročki ansambl i korišćeni toponimi su i teološki i 
sekularni. Poslednji se uvažavaju, ali se i prevladavaju kroz integrativan teološ-
ki pristup, koji je postavljen dijaloški. Tradicija nije tako cilj po sebi, već i sred-
stvo za prevazilaženje ograničenja modernosti koje se pokušavaju inkorporirati 
kroz dijaloške susrete radi preobraženja nedostataka vlastitih zatvorenosti. Iako 
retorički ansambl ima za latentan cilj „spasavanje“ Crkve u ovom svetu i od ovog 
sveta, što se pak „prikriva“ apelovanjem na eshaton, korišteni toponomi kao što 
su sveobuhvatni dijalog, kultura shvaćena inkluzivno, stvaralački suodnos, jav-
na reč, sintetišući mostovi, u isto vreme prevazilaze navedena ograničenja. Oni 
ukazuju takođe na angažovanost teksta, zajedno sa upozorenjima od zatvaranja, 
te naveštavaju mogućnosti za dekonstrukciju mesta i uloge SPC u društveno-po-
litičkom životu.

Sledeći analizirani tekst u datoj rubrici (Pravoslavlje, br. 1028) adresira 
korišćenja staroslovenskog jezika u Liturgiji. Interpretativni okvir predstavlja ta-
kođe kretanje duž linije tradicionalno i moderno, kroz traženje otklona ali i pre-
klapanja. Naime, verujući s jedne strane prihvataju i upotrebljavaju standardni 
srpski jezik, dok je s druge strane u njihovoj svesti prisutna i vezanost za crkve-
noslovenski jezik. Podležuća sugestivnost time ukazuje da se tradicionalno i mo-
derno uzajamno ne isključuju. Interpretativan okvir modernosti se vidi i u samim 
retoričkim detaljima, isto kao i interpretativan okvir tradicionalnosti, ali se poku-
šava uspostaviti svojevrsna sinteza. Retorički ansambl modernog se vidi u pozi-
vanju na nauku – u ovom slučaju rezultate empirijskog istraživanja o važnosti sa-
čuvanja crkvenoslovenskog, te se stoga na koncu i koristi u tradicionalne svrhe, 
iako se paralelno propitkuju neki aspekti dosadašnje liturgijske prakse i njihov 
značaj u savremenom kontekstu. Rezultati istraživanja daju prednost crkvenos-
lovenskom zbog njegove estetske (eufoničnost, pevljivost) i kohezivne dimenzi-
je (spajanje sa drugim narodima iz pravoslavne tradicije) ali se ukazuje i na či-
njenicu da sami teolozi uviđaju nedostatke insistiranja na crkvenoslovenskom i 
da su mladi, skloni kogniciji i racionalizmu, više opredeljeni za standardni srp-
ski jezik. Svojevrstan izlaz se vidi u prisutnosti oba jezika, upoznavanju sa osno-
vama crkvenoslovenskog i na većem pridavanju važnosti crkveno-jezičkoj poli-
tici i uopšte potrebama crkve. No, treba ukazati da se crkveno-jezička politika ne 
dovodi u vezu sa drugim, širim društvenim funkcijama crkve, kao što su npr. ra-
zvoj faith-based aktivizma čime se prostor za de(kon)strukciju političkog dobrim 
delom zatvara. Takođe, sintagma „naviknutost“ kod vernika na crkvenosloven-
ski jezik ne problematizuje njegovu širu, u ovom slučaju društveno angažovanu 
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funkciju. Time se latentno i indirektno npr. opasnost od zatvaranja crkve u tradi-
ciju i zidove porte zapravo i ne problematizuje kao u ranije analiziranom tekstu, 
već se interpretativni okvir prevashodno koristi u svrhe razvoja introvertne reli-
gioznosti. Toponimi koji dominiraju i koji su mahom jezički i liturgijski takođe 
to potvrđuju.

Umesto zaključka

Smrt socijalističke civilne religije, u jugoslovenskom kontekstu civilne re-
ligije bratstva i jedinstva (Perica, 2002), je ispraznila javnu sferu kao foyer vir-
tual (sintamga Šantal Muf) i pružila prostor za „punjenje“ iste različitim jezič-
nim i performativnim „igrama“, uključujući i religijske. One stoga zaslužuju du-
blje analize, imajući u vidu značaj doživljene religije (lived religion) za refleksi-
ju praktično-teološkog diskursa (Sremac & Beuk, 2013:107). Pri tome, „neki dis-
kurs“ ne možemo posmatrati kao statičko jedinstvo, već kao proces, a što važi i 
za religijski diskurs koji transedentalnost povezuje sa diskontinuitetima i preki-
dima (Butler, 2007:171) koji su utoliko značajniji imajući u vidu važnost subjek-
tivnog iskustva vere i njenog praktikovanja.

U analizama diskursa se ističe da se putem interpretativne, tematske i reto-
ričke organizacije teksta uspostavlja određena vizija sveta, koja se potom „natu-
ralizuje“ kao poželjna, iako se za razliku od npr. kritičke analize diskursa izbega-
vaju ideološka upisivanja značenja po svaku cenu. Iako se i u analizi diskursa tra-
že skrivena značenja koja leže izvan onoga što je rečeno ili prezentovano, a dis-
kurs posmatra i kao oblik društvene akcije (Bryman, 2013:530), u ovoj analizi, 
budući da je reč o tekstovima koji imaju teološku konotaciju istraživani su pre-
vashodno interpretativni okviri i retorički ansambli u duhu aristotelijanske tradi-
cije deliberacije koja može, ali i ne mora da ima politički učinak koji pretpostav-
lja postojanje zajednice ili grupe, tj. onog MI. Jer, živuća vera (lived religion) če-
sto izmiče strukturaciji, kao i „živući“ teološki tekstovi iz naše analize. No, druš-
tveno-političke religijske interpelacije, iako ne mogu da dokinu razvalinu izme-
đu neba i zemlje, mogu da je izlože pogledu. Ovaj je, na fonu praktične teolo-
gije i empirijski deskriptivan i teorijski kritički konstruktivan (Sremac & Beuk, 
2013:107), te stoga podoban za dublje analize vlastitih diskurzivnih strategija.

Uprkos pretenzijama ka univerzalnosti, religijski govor i življena religija 
nas upućuju na konstataciju Šantal Muf, da ekvivalencija ne isključuje diferenci-
ju u konstrukciju onoga MI (v. Mouffe, 2005:84), a što je ova analiza i pokaza-
la. Tematska polimorfnost i polifonost analiziranih primera, diverzitet retoričkih 
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ansambala koji se uprkos liminalnih sličnosti situiraju u različite kontekste, a u 
isto vreme kreću u okviru sličnih interpetativnih okvira, to potvrđuju. Takođe je 
potvrđeno da se diskurzivne prakse proizvodnje i izmeštanja značenja dešavaju 
u širokom polju političkog i religijskog, koji ostaje otvoren za nove intervencije. 
One mogu imati određenu gramatiku koja, ako ne postane performativna, ne mo-
ra nužno iskoračiti u javni prostor budući da npr. želje, izbori i odluke mogu osta-
ti u sferi privatnosti (ibid). Iako se ovde taj iskorak dogodio kroz okvir religijskog 
medija, njegov učinak se ne može precizno „izmeriti“, a što nije ni cilj, budući 
da je diskurs uvek povezan sa praksom, odnosno sâm predstavlja oblik prakse.

Ono što se može generalno i sa izvesnim oprezom zaključiti za sve analizi-
rane tekstove koji su ušli u istraživački korpus, je da se odnos tradicionalno i mo-
derno ne koristi isključujuće i dihotomno. Diskurs svakog teksta se zapravo kon-
struiše kroz slojevitost njihovog značenja, u zavisnosti od ključne teme teksta i 
njene kontekstualizacije. S oprezom se može ustvrditi da je učinjen svojevrstan 
otklon od tradicionalne percepcije SPC-a kao bastiona tradicionalizma i konzer-
vativizma, zatvorenog u samog sebe. Uočeni su dijaloški susreti sa modernošću, 
no imajući u vidu da nisu problamatizovani sa stanovišta praxisa, već više teo-
loški intonirani čak i u slučajevima kada ne dominiraju teološki toponima, osta-
je upitna njihova (politička) dekonstruktivnost koja obično inicira ili bar nagove-
štava i tzv. faith-based aktivizam. No svakako, sa izvesnošću se može reći da se 
otvaraju putevi za preispitivanje uloge crkve u svetu, ne samo zarad crkve već i 
na argumentaciji utemeljenog preobražaja sveta i njegovog približavanja eshato-
nu. A centralno mesto na raspeću između sveta i eshatona zauzima čovek – kao 
bogoliko biće i religija koju živi, a i reflektuje.
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Abstract

This paper examines the discursive practices, strategic and negotiating about the 
relationship of religion and politics, in the context of selected examples of articles in the 
journal Pravoslavlje (Orthodoxy). The aim of this paper is to point out interpretitive fra-
mes, rhetorical ensembles and „reinforcing“ toponism that withdraw pretensions to uni-
versality, and open space for the de(con)struction of common understanding of the conne-
ction between the religious and the political. Through the prism of dichotomy between 
tradition and modernity, politics which „logic“ relies on deliberation and unpredictabili-
ty, and religion as the uncertain expectation of eschaton, the aim was to locate the niche 
breakthrough that could affect the „living religion“, ie. may represent the interpellation 
of the same, bearing in mind that equivalence does not preclude the diference. 
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MIT(OLOGIJA) KROZ PRIZMU KOGNITIVNE 
ANTROPOLOGIJE

Rezime:

U radu nastojim da, polazeći od kognitivnoantropološkog teorijskog bukvara, 
pristupim mitu i mitologiji, ali i pristupima mitu i mitologiji klasičnih autora: filolo-
ga Fridriha Maksa Milera, folkloriste Endura Lenga, orijentaliste Vilijama Robertsona 
Smita, antropologa Edvarda Tajlora, Franca Boasa, Bronislava Malinovskog, Kloda Le-
viStrosa, Edmunda Liča i istoričara religija Mirče Elijadea. Rad bi, time, nastojao da 
pruži i jednu novu, kompleksnu interpretativnu celinu. Razmatraću, takođe, način na ko-
ji mitovi i mitologije funkcionišu u sociokulturnim kontekstima, zatim njihov posvemašni 
uticaj na formiranje kulturnospefične konceptualizacije, to jest epistemologije, ali i ka-
rakteristikama mita i mitologija iz perspektive gore navedenog pristupa. 

Ključnereči: mit, mitologija, kulturna kognitivnost, socijalni konstrukcionizam, 
antropologija, antropološka epistemologija. 

Uvod

Pevaj mi, Muzo, junaka dovitljivca onoga štono 
trojanski sveti razori grad, pa se naluta mnogo, 
gradove mnogijeh ljudi on vide i pozna im ćudi, 

i mnoge na moru muke u svojem premuči srcu 
boreć’ se za dušu svoju i povratak svojih drugova.

(Homer 2009: 7)

Mit nije nimalo jednostavna kategorija za definisanje; nijedan savremeni 
jezik, zapravo, nema primerenu zamenu za reč mit, a reč se ne može odvojiti od 
pojma. Grčku reč mythos Homer, recimo, upotrebljava uporedo sa epos u opre-
ci prema ergon. Mythos, kod njega i tragičara Eshila i Sofokla može ukazivati na 
„priču“ i „pripovest“ (Пухвел 2010:9; Bošković 2006:36–37). Pojedini autori, na 
primer, navode da je mythos autoritativna reč, sveti govor, „pamćenje“, „mišlje-
nje“, „govor“, „reč“ ili „(pri)povest“ (Шијаковић 2012:12, 37–38). Platonova 
mythologia se, međutim, provlači isključivo u kontekstu pripovedništva, odnosno 
„fiktivne priče“ (v. Kirk 1988:8), slično savremenom, uobičajenom kontekstu.
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Kolekcija mitova, tj. mitologija, značajna je odlika svake kulture, a ne-
mogućnost definisanja kategorije „mit“ proističe iz ishoda definisanja na osno-
vu konvencije – neinformativnosti ili dezinformativnosti i ekskluzivnosti (u smi-
slu selektivnosti (ne)korespondirajućih mitova ili vrsta mita). Nemogućnost, me-
đutim, ne remeti stvaranje mit(ov)a – recimo odgovora na egzistencijalna pitanja 
„Ko smo?“, „Odakle smo?“ i/ili „Kuda idemo?“. Arheolozi su, neposredno nakon 
ekskavacije pojedinih neandertalskih grobova u kojima su zatekli oružje, oruđe i 
kosti životinja, pretpostavili da su neandertalci verovali da poseduju odgovor na 
pitanje „Kuda idemo?“, jer su pripremali preminulog da dotadašnji život nasta-
vi u „budućem svetu“, koji je posve sličan njihovom sopstvenom. Primerci vr-
ste homo neanderthalensis su, dakle, (pretpostavljeno) bili mitotvorci; mi, homo 
sapiens, specimenti jedine preživele vrste roda homo, a neandertalcima srodni, s 
druge strane, koristimo mit(ologiju) iz identičnih razloga: mit(ologij)om odgova-
ramo na identična egzistencijalna pitanja, jer nauka – usredsređena na materijal-
nu sferu stvarnosti – nije kompetentna da to uradi: npr. astrofizika, sve i da usta-
novi da kosmos predstavlja ishod Velikog praska, ne bi bila kadra da utvrdi zašto 
se Veliki prasak desio.

Homo sapiens, nalik vrsti homo neanderthalensis, traga za smislom, a smi-
sao (delimično) pronalazi operišući mitološkim instrumentarijumom – tako što 
njime smešta život u okvir šireg konteksta i utvrđuje prisutnost izvesnog laten-
tnog obrasca koji „baca svetlost“ na osećanje smislenosti i vrednosti života. Pita-
nje „Čemu mit(ologija)?“, stoga, prirodno postaje suvišno.

Eksplanatornost kojom mit(ologija) utiče na sociokulturnu konceptualiza-
ciju – odnosno epistemologiju u kontekstu antropologije nauke – je ambivalen-
tna: mitologija, izvesnim intenzitetom doduše:

(x) etablira epistemologiju, ali 
(y) nije prepoznata kao faktor koji na epistemologiju utiče. 
Mit se, štaviše, nedvosmisleno smatra fiktivnim, a fiktivno se kategoriše s 

etiketom nevažnosti – mada ta etiketa nije nužna, jer fikcija gubi svoje fiktivno 
određenje konsenzusom i zauzima mesto među esencijalnim moderatorima bi-
hevioralnih, kognitivnih i konativnih kategorija, a o čemu ću pisati u poglavlji-
ma koja slede. Pristupiću tematici, inače, prvenstveno se oslanjajući na kognitiv-
no-antropološki i socijalno-konstrukcionistički teorijski bukvar, s ciljem da ra-
svetlim eksplanatorni i kulturno-episteomološko-konstruišući aparat mit(ologij)
a, polazeći od hipoteza: 

(1) da konsenzusom marginalizovani ili nazovimo neprihvaćeni „seman-
tički sistemi“ u savremenoj, multikulturalističkoj sredini (latentno) uređuju poje-
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dine segmente sociokulturne epistemologije, tj. da uređuju epistemologiju izve-
snog procenta populacije i 

(2) da „semantički sistemi“ kategorisani kao fikcija gube svoje fiktivno 
određenje konsenzusom u sociokulturnom kontekstu. 

Teorije mitologije 1

Mitove „divljaka“, „savremenih primitivaca“, pretpismenih ili plemen-
skih društvenih konteksta – slično ritualima i ritualnim zabranama (tabu), siste-
mima i terminologijama srodstva i magiji – antropolozi i etnolozi su, od mla-
đih i „naivnijih“ dana svojih (isprva razdvojenih, a kasnije i danas ponegde me-
đusobno zamenjivih) disciplina, temeljno proučavali, tako što su ih prethodno 
saslušali i zabeležili tokom mnogobrojnih ekspedicija. Mitovi, recimo, antičke 
Grčke, Egipta i Indije antropolozima nisu nametali ekspedicije i zapisivanje; ek-
skavirani antički zapisi, uz pomoć arheologa i filologa doduše, govorili su sa-
mi za sebe. Fridrih Maks Miler, nemačko-britanski orijentalista, bavio se san-
skrtom i značajan deo života posvetio pedeset i jednom svesku svetih tekstova s 
Istoka. Miler se, posredstvom antropoloških i filoloških komparacija, bavio reli-
gijom i jezicima antičke Grčke, Rima i Indije, smatrajući da između navedenih 
postoji veza (1977 [1892]). Mit, zaključuje on, predstavlja izvesnu „bolest jezi-
ka“, ali i njegovu prirodnu inherentnu nužnost; Miler dodaje da bez sumnje „i 
danas [~1873. godine] ima isto toliko mitologije kao i u Homerovom vremenu, 
samo je mi ne primećujemo, zato što živimo u njenoj senci…“ ([1873] 1874; ci-
tira ga Kasirer 1998:49). Milerovo „danas“, naime, u izvesnom, kognitivno-an-
tropološkom smislu, nalikuje recentnom danas, o čemu ću u predstojećem po-
glavlju napisati nešto više.

Endru Leng, škotski folklorista, pesnik, romanopisac, književni kritičar i 
istaknuti doprinosilac antropologiji, koristio se komparativno-etnografskom me-
todologijom kako bi rasvetlio starogrčke mitove. Leng, uporedivši naizgled be-
smislene običaje tzv. civilizovanih društvenih konteksta s običajima zabeleženim 
u tzv. primitivnim kontekstima, zaključuje da ljudski kognitivni aparat zapravo 
operiše na istovetan način (Bošković 2006:41).

1  Mit(ologij)om su se bavili drevni učenjaci, racionalisti stare Grčke i Kine, filozofi, te-
olozi, renesansni mitografičari, devetnaestovekovni komparativni mitolozi i filolozi, antropolozi, 
istoričari religije, kasnije psihoanalitičari i drugi. Poglavlje će sadržati isečke bazičnih koncepata 
autora čija razmatranja doprinose kognitivno-antropološkom pristupu i predstavljaju, između osta-
log, dobre referentne tačke za dalja razmatranja u pravcu utvrđivanja načina na koji mit i mitologi-
je stvaraju savremenu epistemologiju sociokulturnih konteksta.
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Vilijam Robertson Smit, škotski orijentalista – mišljenja da istraživanje 
rituala zaslužuje prednost nad istraživanjem mita, jer ritual, između ostalog, 
doslovno prethodi mitu u temporalnom smislu (v. Beidleman 1974:64) – ističe da 
mitologija u svim starim religijama „zauzima mesto dogme; to jest, sveta preda-
nja sveštenika i naroda, u onoj meri u kojoj se ne sastoje samo od pravila za izvo-
đenje religijskih činova, uzimaju oblik priča o bogovima; i ove priče pružaju je-
dino objašnjenje u vezi onoga što zahteva religija i pravila koja nalaže mit. […] 
Mitovi… su samo deo aparata verovanja; oni su služili da raspale maštu i održe 
interesovanja vernika; ali verniku su se često nudile potpuno različite verzije iste 
stvari…“ (Smith [1894] 1914, citira ga Bošković 2006:50).

Edvard Tajlor, slično Mileru, vidi „mitsko mišljenje“ kao karakteristično 
„za ljudski intelekt“, ali udaljava se od toga, nastavljajući rečima „kada se on [in-
telekt] nalazi u svom ranom stadijumu, nalik na um deteta“ (1871, I:284). Na-
pominje, međutim, da se prežici (survivals) tzv. „primitivnog mišljenja“ provla-
če i među „višim rasama“ i da mit prevashodno predstavlja kauzalno objašnjenje 
određenih fenomena.

Klasična devetnaestovekovna etnologija, uglavnom, tretira mit kao nai-
van prenaučni (ili antinaučni) vid mišljenja i objašnjenja spoljašnjeg sveta za-
rad zadovoljenja „radoznalosti“ „primitivaca“. Kraj klasičnosti u „klasičnom“ 
nastupa s pristupima Frejzera, Boasa, Šmita, Malinovskog, Levi-Brila, Le-
vi-Strosa i dr. (up. Meletinski 1983:32). Franc Boas, otac američke antropolo-
gije, koji se odrekao globalnog evolucionizma i elaborirao metodologiju istra-
živanja kulturnih areala i difuzije njegovih segmenata (1938a) smatra da nesve-
sni, automatizovani procesi rezultiraju mitološkim predstavama, običajima i ri-
tualima; takođe prihvata kompenzatorni aspekt mita (1938b, pogl. Mythology 
and Folklore). 

Bronislav Malinovski, figura u britanskoj antropologiji analogna liku Fran-
ca Boasa u američkoj, posmatra mitove kroz prizmu naturalističkog interpretativ-
nog aparata; smatra da mit(ologija) „primitivaca“ nije „u stvari, neka jalova rap-
sodija, niti besciljno izlivanje uzaludnih maštarija, nego vredna, vrlo značajna 
kulturna snaga“ (1971:91). Mit(ologija), konkretnije, opravdava tendenciju ve-
rovanja i predstavlja bihevioralno-regulišući instrumentarijum s ciljem realizaci-
je dobrobiti i funkcionisanja ma kog sociokulturnog konteksta (1926:28) jer mit 
„nije samo priča koja se priča, već i stvarnost koja se doživljava“ (1971:93) i koja 
s direktnošću izražava prenošene poruke, tj. sopstveni kontekst (1926:19).

Klod Levi-Stros, francuski antropolog strukturalista, navodi da mit(ologi-
ja) u čoveku stvara iluziju epistemološke prirode – iluziju da je čovek u stanju da 
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(sa)zna, razume i zaista razume kosmos (2009:22). On, morao bih da istaknem, 
potvrđuje zaključak Endrua Lenga da ljudski kognitivni aparat svuda poseduje 
iste predispozicije i sposobnosti (24) i napominje da dve posve različite varijan-
te mita u određenim okolnostima „moraju biti priznate kao istinite, uz napomenu 
da se jedna verzija smatra boljom, ili tačnijom od druge“, dok u određenim okol-
nostima „dve priče mogu biti prihvaćene kao podjednako važeće, jer su razlike 
između njih nebitne“ (46–47). Levi-Stros, kako navodi Erik Čapo (2008:266–
267), istančanije prihvata varijacije mit(ov)a, tvrdeći da svaka varijacija otkriva 
istu dubinsku strukturu i da „rešenja“ koja mit(ologija) nudi nikada nisu logična, 
već podražavaju logiku: „mit može ono što logika ne može, te je stoga neka vrsta 
posrednika u problemima kulture“.

Edmund Lič, britanski socijalni antropolog, navodi da je mit(ologija) pre-
dispozicija za razumevanje i opisivanje ljudskog ponašanja (v. npr. 1970:14). On, 
poistovećujući mitologiku sa pseudologikom, piše da nelogičnost religijskih kon-
statacija jeste „deo kôda“ i dodaje da ona predstavlja „indeks onoga o čemu te 
konstatacije govore, ona nam kazuje da imamo posla s metafizičkom a ne fizič-
kom realnošću, s verovanjem a ne znanjem“ (2002:104). Očigledne su podudar-
nosti između njegovih i Levi-Strosovih razmatranja i zaključaka. Lič, naposlet-
ku, pruža dobru ilustraciju navedenog:

U svakodnevnoj praksi ne kažemo „Verujem da je 3×3 = 9“. Aritmetičku 
formulu tretiramo kao da je prosta logička konstatacija činjenice. Mi znamo da je 
ona istinita. S druge strane, kad god iznosimo religijske konstatacije, mi izaziva-
mo koncepciju verovanja. „Verujem u Boga Oca…“. Upotreba formule „Verujem 
u…“ svodi se na upozorenje; ona je jednaka iskazu: „U ovome što sledi ne važe 
pravila obične logike.“ (2002:105). 

Mirča Elijade, iako poslednji, nije najmanje značajan – naprotiv. Mnogi et-
nolozi su, navodi Elijade, odavno ukazali da glavna svrha mita predstavlja usta-
novljavanje regulativa za rituale i bitne aktivnosti ljudi; mit(ologija) nije, dakle, 
regulativ ograničen na verske postupke (2011:478) jer „mit je presedan za stvar-
nost kao celinu“ (484).

Mit nam, nastavlja Elijade, slažući se s Levi-Strosom i Ličom, „otkri-
va stvarnost u koju empirijsko-racionalistička svest ne može prodreti“, odno-
sno „otkriva ontološku oblast nedostupnu logičkom iskustvu“ i dodaje da se 
kao dokaz da dihotomije (npr. „dobro“ : „zlo“) u mitološkoj svesti nisu „ano-
malije“, može iskoristiti činjenica da se mit „u verskom iskustvu čovečanstva 
otkriva skoro svuda, čak i u tako strogoj tradiciji kakva je judeo-hrišćanska“ 
(485–487). 
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Mit(ologija): kognitivnoantropološki i sociokonstrukcionistički pristup

„Kolorizacija“ religijskog „tržišta“ (ujedno i revitalizacija pozicije mit(o-
logij)a unutar ponuđenih „proizvoda“ na tržištu) devedesetih godina dvadesetog 
veka u Srbiji predstavlja ishod „desekularizacijskog prevrata“. Sučeljavanje na 
(lokalnom ili globalnom) religijskom tržištu uopšte, prethodnim ad hoc apstra-
hovanjem finansijskih, političkih i drugih pitanja, svela se (i svodi se) na konflikt 
suprotstavljenih epistemologija, ustanovljenih i fiksiranih kontekstualnih matri-
ca, odnosno suprotstavljenih kognitivnih shema i modela. Razlaganje prvobitno 
stvorenih kognitivnih shema i modela usled njihovog ustupanja mesta naizgled 
smislenijim, inače, nikada nije potpuno: između prvobitnih shema i modela, na-
izgled smislenijih, javljaju se strukturalne opozicije, upoređivanja i stapanja (up. 
Bela 2003: 29). Religijski modeli i sheme podložni su razjašnjenju uz pomoć 
identičnih misaonih mehanizama kao i nereligijski, ali ne i konceptualizaciji (v. 
Franks 2003:42–43). Mit(ologija) se, drugim rečima – kao nerazdvojna kompo-
nenta religija – razjašnjava identičnim mehanizmima kao i ne-mit(ologija). Upliv 
diskursa o konceptualizaciji, u ovom slučaju, podrazumeva i neizbežan upliv dis-
kursa o ontološkim kategorijama.

(Kognitivno-)antropološke spekulacije poduprte su pretpostavkom da jezik 
pruža indicije misli(ma). Imajući kompleksnost odnosa između jezika i misli u 
vidu, antropološke „tvrdnje o kognitivnosti […] treba da budu tretirane kao prob-
ne [tentative], ne kao proverene sumacije mentalnih procesa“ (Firth 1985:37), te 
će nadalje i biti tretirane na taj način.

a) „Teorijska himera“: „klasika“ kroz prizmu kognitivne antropologije i 
socijalnog konstrukcionizma

Mitologija, prema Milerovom mišljenju, podsetio bih, predstavlja „prirod-
nu inherentnu nužnost jezika“, dok je jezik, prema mišljenju de Sosira, skup nuž-
nih prihvaćenih konvencija unutar sociokulturnog konteksta (1969:19). Mitologi-
ja je, rekao bih, unutar pluralnih, multikulturnih socijalnih konteksta, jedan skup 
nužnih konvencija, mada ne i apsolutno prihvaćenih. Miler, navodeći da „i danas 
[~1876. godine] ima isto toliko mitologije kao i u Homerovom vremenu“, aludi-
ra na „prirodnu inherentnu nužnost“, odnosno – iskazano kognitivno-antropološ-
kim diskursom – na identične misaone predispozicije za stvaranje i objašnjenje 
kategorije mit(ologij)a, nezavisno od vremena. Miler, uzgred, dodaje da mitolo-
giju „ne primećujemo, zato što živimo u njenoj senci“ – a tzv. „senka“, bila bi (in-
stitucionalni i potencijalno latentni) promenljivi epistemološki instrumentarijum 
(v. Vukomanović 1997:9–10).
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Misaona tranzicija mit(ologij)a u doktrinski, kanonski, dogmatski kontekst 
uzrokuje, neposredno, izmenu u konceptualizaciji (ali istovremeno i u ontološ-
kim kategorizacijama): mit o potopu, npr. (institucionalnom) demitologizacijom, 
koja, naravno, podrazumeva izvesni konsenzus: 

(a) gubi fiktivno određenje i 
(b) uređuje epistemologiju po(r)ukom. 
Ontološka kategorizacija može se, ukratko, sažeti napomenom da nein-

stitucionalizovani mit – onaj stigmatizovan određenjem fikcije – biva u skladu s 
tim određenjem tretiran, a fikcija per se sadrži potporu samo u (fizičkoj) „stvar-
nosti“. Institucionalizovani mit, konvencijom svrstan u npr. hrišćansku doktri-
nu, kanone i dogmatizovan, takođe ima potporu u (fizičkoj) „stvarnosti“ jer se 
u njoj doslovno i odigrao. Neinstitucionalni se mitovi, posledično, degradiraju u 
„off-Broadway”, marginalizovane kategorije. Iako degradirani ediktom ili kon-
senzusom npr. novonastalog alternativnog religijskog ili duhovnog pokreta, kul-
ta ili sekte, legitimitet neinstitucionalnih mitova, pripadnicama i pripadnicima hi-
potetičke socijalnog konteksta, postaje ekvivalentan legitimitetu mitova u deno-
minaciji ili crkvi (up. Gergen i Gergen 2006:19).

Lengov zaključak – inače proistekao iz poređenja naizlged „besmislenih“ 
običaja tzv. „civilizovanih“ socijalnih konteksta s običajima zabeleženim u tzv. 
„primitivnim“ kontekstima – predstavlja radikalan iskorak, gotovo istovetan evo-
lucionističkoj postavci Tajlora o psihičkom jedinstvu roda homo, uporišnom na-
čelu antropologije (v. npr. Kardiner i Preble 1966:86). Kognitivna antropologi-
ja, naime, konkretno uporišno načelo sažima u postavku o jedinstvenim kognitiv-
nim predispozicijama, ali pospešena je, između ostalog, i antropološkim struktu-
ralizmom, koji predstavlja značajnu teorijsku osnovu. Misaone se predispozicije, 
naravno, protežu i do domena (stvaranja i usvajanja) mitologije.

 Mit u svakoj od starih religija, navodi Robertson Smit, „zauzima mesto 
dogme; […] i ove priče pružaju jedino objašnjenje u vezi onoga što zahteva re-
ligija i pravila koja nalaže mit“. Zapažanja poput ovog i problematizacija „oset-
ljive“ tematike odvele su Robertson Smita na crkveni sud, ali se odbranio i na-
posletku ostao sveštenik u Škotskoj slobodnoj crkvi. Mitologija, dogmatizovana, 
kao što sam naveo, uspešno (ili delimično uspešno) insinuira i ustanovljava epi-
stemologiju zahvaljujući „defikcionalizaciji“ koja prati dogmatizaciju, tj. kon-
senzus o legitimnosti i „pravoverju“. Kognitivni modeli (ne nužno dogmatizo-
vane) mitologije, ali i misaoni modeli uopšte, formiraju se distribuiranjem zna-
nja, koje je prethodno procesuirano i inkorporirano. Primena dotičnog znanja se, 
nakon toga, učestalo bazira na izboru sociokulturnog subkonteksta u kojem bi se 
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deo inventarisanog znanja primenio. Misaoni modeli, drugačije rečeno, prime-
njuju se kao smernice (guidelines): inkorporiraju se i procesuiraju jer se prime-
njuju u navigaciji kroz sociokulturni život (Жикић 2012:72; 89). 

Tajlor, naglašavajući da se prežici (survivals) tzv. „primitivnog mišljenja“ 
provlače i među „višim rasama“, (po svoj prilici) aludira na postulirano i prethod-
no spomenuto psihičko jedinstvo roda homo, a smatranjem da mit(ologija) pri-
marno predstavlja uzročno objašnjenje određenih fenomena na mogućnost mit(o-
logij)a da odgovore na ontološka pitanja, stavljajući time život u kontekst. Nena-
učni teorijski aparati s predispozicijama za pružanje egzistencijalnih objašnjenja, 
recentnije, jesu opozicija naučnim teorijsko-metodološkim aparatima, a bespogo-
vorno su smatrani i pseudonaučnim na osnovu fiksiranih kriterijuma demarkaci-
je (v. npr. Poper 1991:214–229). 

Boas, prisetimo se, prihvata kompenzatorni segment mita, sazdan od emo-
cionalog i kognitivnog podsegmenta. Mit, usredsredio bih se na kognitivni pod-
segment, (potencijalno ili delimično) nadomešćuje, tj. ontološko neznanje za-
menjuje ontološkim saznanjem s prizvukom bazične paradigme matičnog ili ne-
matičnog kulturnog miljea, dajući postojećem izvesni smisao (up. Шијаковић 
2012:37). Institucionalizovani mit će (takođe potencijalno, delimično ili potpu-
no), međutim, smeniti neinstitucionalni: npr. hrišćanski subkontekst će prirodni-
je ustupiti prednost kanonizovanom mitu o potopu iz Starog zaveta, nego neka-
nonizovanom grčkom ili vavilonskom mitu 2, jer kanonizovani judeo-hrišćanski 
mit predstavlja nerazdvojivi element njihovog subkonteksta. Ustupanje prednosti 
rezultat je „kognitivne averzije“, situirane u formi stava, podignutog i armiranog 
odveć usvojenim modelom ili shemom 3. 

Mit(ologija), prema mišljenju Malinovskog, predstavlja faktor opravdanja 
verovanju i reguliše bihevioralne kategorije u cilju realizacije dobrobiti i nesmeta-
nog funkcionisanja društvenih celina. Nevezano za zapadnopacifički, trobrijanski 

2  Grčki mit, naime, pripoveda o Deukalionu kome se javio njegov otac, Prometej, oko-
van na planini Kavkaz i saopštio mu da će Zevs uništiti život na zemlji ogromnim potopom, pred-
lažući mu da sagradi brod, uspuni ga hranom i obitava u njemu sa svojom ženom Pirom, dok se vo-
da ne povuče. Vavilonski mit, s druge strane, pripoveda o Utnapištimu, pretku heroja Gilgameša, i 
njegovoj ženi, jedinim preživelim ljudskim bićima nakon potopa koji su furiozni bogovi poslali da 
satre čovečanstvo. Utnapištim, saznavši od boga Enkija za predstojeću kataklizmu, povukao se sa 
svojom ženom u brod u obliku kovčega i snabdeo ga biljkama i životinjama svake vrste i u njemu 
ostao dok se voda nije povukla. Vavilonski mit, naime, zapanjujuće nalikuje mitu o Nojevom kov-
čegu iz knjige Postanja (7-8:19), u Starom zavetu. Identičan mit se, kasnije, pojavljuje i u Kur’anu 
(11; 71) (v. Bartlet 2011: 20).

3  Kognitivna „averzija“, rekao bih, funkcioniše upoređivanjem novih (sa)znanja i njiho-
vom orkestracijom na osnovu smislenosti. Nova (sa)znanja, upoređena i etiketirana neprihvatilji-
vošću, odbacuju se, ostavljajući (potencijalno) asocijacione delove čija veličina varira u zavisno-
sti od razmere podudarnosti i opšte usklađenosti, tj. korelacije s prethodnim, bazičnim modelima. 
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milje iz kojeg njegovi zaključci potiču, mit(ologija) umnogome zadržava prvobit-
ne funkcije, uzgred srodne kompenzatornim, jer dotiču emocionalne i kognitivne, 
ali i konativne aspekte. Direktno prenošenje poruke, koje Malinovski ističe, pripa-
da komunikacijskom, lingvističkom i semiološkom domenu, te ću samo napome-
nuti da izražavanje sopstvenog konteksta s direktnošću u odnosu s mit(ologij)om 
naglašava izražavanje gradivne paradigme sociokulturnog miljea kojem pripada. 

Levi-Stros, prihvativši varijacije mit(ov)a i napomenuvši da varijacije otkri-
vaju identičnu dubinsku strukturu, podržava uporišno načelo antropologije o psi-
hičkom jedinstvu, tj. o jedinstvenim kognitivnim predispozicijama (2009:24) i tvr-
di da mit „može ono što logika ne može“, te se ponaša kao „neka vrsta posredni-
ka u problemima kulture“. On aludira, tobože iznova i kroz prizmu kognitivne an-
tropologije posmatrano, na determinisanost mitologija da ontološko neznanje za-
mene saznanjem koje nauka (science) nije kadra da pruži, a kroz prizmu antropo-
logije nauke, da se postaraju da nauka izbegne preispitivanja, skepticizam i „ne-
potrebni, nevažni publicitet“. Mitologija, sagledana kao posrednik u razrešavanju 
problema sociokulturnog konteksta, svakako, naginje pružanju moralne i duhovne 
smislenosti pripadnicama i pripadnicima konteksta (up. Bela 2003:27) stvaranjem 
odgovarajućih verbalizovanih kognitivnih matrica, tj. apstrakcija, a zatim i she-
ma koje se integrišu u sociokulturne kognitivne modele (up. Жикић 2012:73–74). 

Mit(ologija) se, po Ličovom mišljenju, ne može posmatrati izolovano od bi-
hevioralnih kategorija, kako predstavlja predispoziciju za njihovo temeljnije razu-
mevanje i opisivanje. Provalije između bihevioralnih i kategorija mit(ologij)a, ukrat-
ko, ne može biti, uzevši u razmatranje dejstvo druge kategorije na prvu, sadržane u 
indoktrinisanim ili neposredno usvojenim, ne nužno religijskim načelima. Kognitiv-
nost mit(ologij)a, institucijalizovanih ili ne, ponovimo, određuje konsenzus u tesnoj 
vezi s aparatom za ubeđenje, tj. za komunikaciju, uprkos učestaloj paradoksalnosti 
mitoloških priča, koja, piše Lič, „čini suštinu njihove poruke“ (2002:111).

Elijade se, konačno, poziva na etnologiju, navodeći da su etnolozi ukazali 
da se glavna svrha mita može poistovetiti s uspostavljanjem normativa za ritua-
le i važne aktivnosti ljudi, tj. „za stvarnost kao celinu“, ali i da se mit „u verskom 
iskustvu čovečanstva otkriva skoro svuda“, time se približavajući stavovima Taj-
lora, Malinovskog, Levi-Strosa i Liča. Kognitivno-antropološki i socio-konstruk-
cionistički, dakle: 

(1) mit je univerzalan i 
(2) ne postoji disonanca između mit(ologij)a i konvencijom potkrepljenog 

(posrednog ili neposrednog) uticaja na bihevioralne, kognitivne i konativne ka-
tegorije. 
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b) O kognitivnosti mit(ologij)a: kratak i nepotpun uvod
Kognitivni model mita formira, pre svega, znanje potkrepljeno (ne)podu-

darnošću s prvobitnim kognitivnim modelima, zatim i umešnost da se znanje 
„proštepano“ sopstvenim stavom reprodukuje (bio stav prethodno prisilno indok-
trinisan u prvobitne kognitivne modele ili ne). Stav se, inače, stvara sociokultur-
nim interakcijama i/ili (d)evolucijom početnog, „pra-stava“ komplementarno s 
interakcijama, a bihevioralne, kognitivne i konativne kategorije pripadnica i pri-
padnika sociokulturnog konteksta, naglasio bih, formiraju implicitne dispozicije 
proistekle iz stava. Ključne mitske paradigme, u ovom kontekstu, predstavljaju 
„referentan okvir prilikom instinktivnih izbora koje grupe čine u rizičnim situaci-
jama“ (Milosavljavić 2006:9). 

Instinktivni su izbori, poslužio bih se ovim određenjem, oni koji su naprav-
ljeni razmatranjem istrajnih kognitivnih modela, tj. modela „podignutih“ na „tlu“ 
implicitnih dispozicija proisteklih iz stava. Instinktivni modeli, detaljnije, sadr-
že sledeće odlike: 

(1) posmatrani su kao validni i 
(2) posmatraju se kao validni uz odsustvo podrivajuće skeptičnosti.
Mit(ologija), ponovio bih, odslikava paradigmu određene konstrukcije, po-

moću koje pripadnice i pripadnici uspostavljaju komunikaciju (up. Вукомановић 
2004:68). Mit(ologija), dakle, u paradigmatskom slučaju, referira na konceptuali-
zaciju, odnosno na epistemologiju koja je nastala kombinovanjem stavova i soci-
okulturnih insinuiranih načela. Epistemologiju određuju iskustvo i koncepti pro-
istekli iz njega, umešani u kulturu, jer „svet“ nije kadar da pruži neutralne krite-
rijume racionalnog, poželjnog, dobrog i sl. „Svet“ se, ukratko, reprezentuje kroz 
stvorene koncepte: „svet“ postoji izvan i odvojeno od kognitivnog aparata, ali se 
putem njegovih mehanizama i proizvoda spoznaje (Schilbrack 2009:400–401). 
Delovi epistemologije, uz kognitivne modele oformljene mit(ologij)om, dobijaju 
smisao isključivo pri upoređivanju izvan sopstvenih referentnih okvira, jer „naš 
sopstveni koncept neistinitih priča zavisi od našeg koncepta istinitih priča“, a 
opozicija „istinite/neistinite priče uobličena je drugim suprotnostima kao što su 
mit/nauka, legenda/istorija, mit ili legenda/književnost“ (Чапо 2008:18).

Mit(ologija) takođe, mislim da je vredno napomene, predstavlja pomoćni 
instrument procesu stvaranja i praktičnog znanja, a interesantan i ilustrativan pri-
mer je domorodačko znanje koje „nastaje na neformalan način među ljudima ko-
ji praktikuju određenu veštinu ili rade direktno s resursima“. Domorodačko zna-
nje, još, karakteriše etabliranost u određenoj kulturi, na određenom geografskom 
području, veza sa specifičnim kontekstom i prenosivost oralnim putem (Рибић 
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2007:155–156), princip totaliteta, i nivelisanost nauke, umetnosti, religije, filo-
zofije, estetike ili spiritualnosti (Wane 2005:30–31). Kognitivna shema, npr. sa-
đenja jama u izvesnoj kulturi nije odvojiva od narativom pojednostavljene she-
me načina na koji nam sade entiteti mit(ov)a: bilo bogovi, bilo ličnosti. „Mit-
ske ličnosti“ se, inače, konceptualizuju identnično, tj. kao sinonim „legendar-
nim“ ili „istorijskim“ ličnostima (Bošković 2006:23). Pripovedanje mit(ov)a se, 
u prethodnom slučaju, shvata kao sredstvo pojednostavljenja procesa koji se od-
vija pred pripadnicama i pripadnicima kulture. Referiranje na sađenje jama u mi-
tu, dakle, umnogome je ono što iskustvo o sađenju jama, odnosno što kognitiv-
ni model o sađenju jama „drži na okupu“. Preduslov dobrog „transfera“ (praktič-
nog) znanja je, međutim, kognitivna simetrija – mogućnost uspostavljanja komu-
nikacije između pošaljioca i primaoca poruke 4.

Svaki mit je mozaik, „brikolaž ranijih mitova“, odnosno, „kada u jednom 
društvu naraste potreba da se nešto opiše, protumači, objasni, ilustruje u okvi-
ru mitskog objašnjenja, stvara se novi mit“ koji „nije apsolutno nov – on je sa-
stavljen od parčića ranijih mitova ili nekih drugih, ranijih oblika svesti“ (Kova-
čević 2006:28). Nema, drukčije rečeno, „pra-mit(ov)a“, jedinstvenih kognitivnih 
modela, kako su delovi svih modela apstrakcije i sheme. Mit se, dakle, generi-
sao asocijacijom apstrakcija i shema u vidu mitema – gradivnih tema s fragmen-
tima uporišnih paradigmi sociokulturnih konstrukcija. Generativne apstrakcije i 
sheme, prirodno i iz na prethodnim stranicama navedenog, očigledno nisu neza-
visne od dinamike društvenog konteksta, to jest „komešaju“ se i „(d)evoluiraju“ 
u njemu. 

Tendencija mit(ologij)a ka „neumitnoj dekadenciji“, na kraju, u neposred-
noj je vezi s odnosom između mit(ologij)a i sociokulturnog konteksta u kojoj ne-
ma(ju) fiktivno određenje. Mit(ologija) tone u „neumitnu dekadenciju“ izgubiv-
ši „dodir“ sa „stvarnošću“ u miljeu, izgubivši određenje „sredstva za razrešenje 
moralnih, duhovnih i dr. kriza“ (up. Armstrong 2005:26). „Dobrobit“ mita, dakle, 
iziskuje njegovu primenu kroz svakodnevne sociokulturne mehanizme (rituali, 

4  Kognitivna simetrija, naime, može biti potpuna, delimična i uslovna, u smislu transfera 
pojedinog znanja. Kada individua „A“ percipira izvesni fenomen unutar sopstvenog kulturnog mi-
ljea, a imenuje fenomen rečju (ili rečima) koja ne odgovara (ili nije sastavni deo dotičnog miljea), 
individua „B“, s kojom „A“ pokušava da uspostavi komunikaciju, to neće razumeti (osim ako sâ-
ma reč direktno ne upućuje na fenomen). Ovakva kognitivna simetrija naziva se uslovnom, jer po-
stulira komunikacijski uslov, tj. preduslov za konceptualizaciju, a uslov jeste da individua „B“ ra-
zume individuu „A“. Kada, međutim, individua „A“ ukazuje na fenomen unutar sopstvenog kultur-
nog miljea tako da individua „B“ to razume, uočava se simetrija između semantičkog uporišta „A“ 
i semantičkog uporišta „B“. Simetrija, na kraju, može biti i delimična, ukoliko „B“ razume samo 
fragment konteksta poruke „A“. Kognitivna simetrija javlja se u kontekstu sociokulturne konstruk-
cije gde nalazi relevantnost, pre nego gde relevantnosti nema.
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diskurs, itd.) ne bi li konceptualizacijski status učestalošću i konkretnom efika-
snošću, odnosno funkcionalnošću ostao, manje-više, nepromenjen. Dezintegra-
cija mit(ologij)a, ukratko, počinje s nedostatkom funkcije mit(ologij)a u društvu.

Zaključak

Antropologija i etnologija, počevši od kasnih osamdesetih godina devet-
naestog veka, uprkos teorijskom i metodološkom metežu, nisu „oprale ruke“ od 
mit(ologij)a – naprotiv: mit(ologija) je neizostavni i neraskidivi segment kulture, 
odatle i predmet proučavanja kontinuirane popularnosti, proistekle iz kontinuira-
ne percepcije drevnih mitova kao paralela, poistovećivanjem s mnoštvom različi-
tih narativnih koncepata, bez obzira na karaktere mita, njihovo ponašanje ili za-
vršetak narativa. Kulturu, prema nekim autorima, nije kreirao čovek; iza kulture 
stoji nepotpuna ili nedovršena životinja koja se kroz kulturu usavršava (v. Gerc 
1998:69), a usavršavajući se kroz kulturu, čovek se neizbežno usavršava i mit(o-
logij)om, stvarajući prefinjenije kognitivne sheme i modele, i etablirajući usput 
sopstvenu epistemologiju. Pojedinačne sheme ili modeli i epistemologije podupr-
te su nekom tradicijom, istovremeno ne prihvatajući ili donekle prihvatajući asi-
milaciju u druge tradicije. 

Kognitivno-antropološki pristup, „nadograđen“ aspektima socijalnog kon-
strukcionizma, strukturalne antropologije i sl., u okvirima mitološke tematike te-
ži razotkrivanju i razjašnjenju načina kojim mit, i mitologija uopšte, bivaju svr-
stani u kognitivnu infrastrukturu, procesuirani i, naposletku, konceptualizovani. 
Socijalni konstrukcionizam, između ostalog, nudi originalnu prizmu kroz koju će 
se posmatrati antagonizam naučnih i nenaučnih tradicija i time umnogome do-
prinosi kognitivnim analitičkim aparatima: s obzirom da se naučne i nenaučne (u 
ovom kontekstu, mitološke) tradicije ne podležu istim kriterijumima „merenja“, 
one podležu isključivo kriterijumima svojstvenim svojoj suštini: naučne tradici-
je se, drugim rečima, „mere“ svojim merilima, a nenaučne (tj. mitološke) svojim 
(v. npr. Gergen i Gergen 2006:21–22).

Kognitivno-antropološki i socio-konstrukcionistički pristup u radu, dalje, 
učvrstili su platformu na kojoj počivaju pretpostavke da konceptualizacija dikti-
rana mitološkim načelima nije misterium tremendum i da iluzornost fisije izme-
đu klasičnih i savremenih pristupa jeste samo iluzornost. Konglomerat klasičnih 
i savremeni(ji)h pristupa rezultira, zapravo, mnogobrojnim zaključcima, na pri-
mer: 
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(1) da mit(ologija) stavlja život u okvir šireg konteksta, odnosno smisle-
nosti; 

(2) da je mitologija u pluralnim, multikulturalnim kulturama neminovan 
skup konvencija (mada ne i u celosti prihvaćenih); 

(3) da mitologija predstavlja (latentni) epistemološko-generišući instru-
mentarijum posredstvom religijske institucionalizovanosti; 

(4) da institucionalizovanost mit(ologij)a uzrokuje izmene u konceptuali-
zaciji;

(5) da se predispozicija za generisanje mitova smatra univerzalnom;
(6) da mitovi (učestalo) imaju kompenzatorne (emotivne ili kognitivne) 

funkcije;
(7) da, ontološki, „stvarnost“ mitova nadilazi logiku;
(8) da mit(ologija) pruža moralnu i duhovnu smislenost i da se ne može 

distancirati od bihevioralnih kategorija;
(9) da ključne mitske paradigme predstavljaju referentan okvir usled in-

stinktivnih izbora koje konstrukcije prave u određenim situacijama;
(10) da je mit(ologija) pomoćni instrument procesu formiranja i praktič-

nog znanja;
(11) da svaki mit predstavlja brikolaž prethodnih apstrakcija i shema;
(12) da, konačno, mitologija postulira konkretan „dodir“ sa „stvarnošću“ 

kroz aplikaciju u sociokulturnim delatnostima ne bi li se oduprla „neumitnoj de-
kadenciji“.
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MYTH(OLOGY) SEEN THROUGH THE PRISM 
OF COGNITIVNE ANTHROPOLOGY

Abstract:

The paper presents an approach of cognitive anthropology to myth(ology) and to 
approaches of classic authors to the latter, in order to form a single interpretative appa-
ratus. The functioning mechanisms of myth(ology), that is – its influence on creation of 
culturalspecific conceptualizations, ie. epistemology, and characteristics of myth(olo-
gy) from the perspective of the approach mentioned above are also thoroughly discussed.
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СВЕ ТО

Резиме:

На кон што је ука зао на те шко ће раз у ме ва ња све тог у на шем се ку ла ри зо ва
ном вре ме ну, аутор по ку ша ва да осве тли фе но мен све тог осла ња ју ћи се на ту ма че
ња Ру дол фа Ота и Мир ча Ели ја деа. Он ис ти че да је Ото по ка зао да се све то, као 
ре ли гиј ска ка те го ри ја, не мо же све сти на до бро. Све то је сло же на ка те го ри ја ко
ја се са сто ји из ира ци о нал них и ра ци о нал них мо ме на та. На кон ис црп ног раз ма тра
ња раз ли чи тих ди мен зи ја осе ћа ња све тог, аутор се са гла ша ва са Ото вом кон ста
та ци јом да је про блем за пад но е вроп ског чо ве ка што му је стра но осе ћа ње све тог. 
Ели ја де о вом ис тан ча ном ту ма че њу од но са све тог и про фа ног, би ло да се ра ди о не
ком пред ме ту или осо би, би ло да су у пи та њу про стор и вре ме, аутор та ко ђе по ве
ћу је при лич но па жње. Он се сла же са Ели ја де о вом оце ном да је у жи во ти ма ве ћи не 
да на шњих љу ди, за раз ли ку од мит ског до ба ка да је чо век на сто јао да по дра жа ва 
ар хе тип, про фа но по ста ло ису ви ше до ми нант но. Ис та кав ши да је крај њи циљ ре
ли ги је ду хов ни пре о бра жај чо ве ка, тј. по ста ја ња све тим, аутор за кљу чу је да суд
би на све та за ви си од то га да ли ће до ћи до ре а фир ма ци је све тог.

Кључнеречи: све то, стра хо по што ва ње, тај на, ам би ва лент ност, пре о бра
жај.

У са вре ме ном се ку ла ри зо ва ном све ту ис ку ство све тог стра но је ве ћи-
ни љу ди. За о ку пљен по слом и нај ра зли чи ти јим об ли ци ма за ба ве да на шњи 
чо век, на ро чи то на За па ду, ви ше ни је за ин те ре со ван за све то. На рав но, од-
су ство све тог из на ших жи во та ни је без по сле ди ца. Пра зни на да на шњег све-
та, ли ше ног све тог, мно ге љу де, осо би то оне сен зи бил не, до во ди до осе ћа ња 
бе сми сла. Аван гард на умет ност XX ве ка у ве ли кој ме ри из раз је до жи вља ја 
ап сурд но сти. У на сто ја њу да у све ту, ли ше ном ре ли гиј ског и ме та фи зич ког 
те ме ља, ус по ста ви сми сао жи во та на ста ла је фи ло зо фи ја ег зи стен ци је. Али 
и аван гард на умет ност и фи ло зо фи ја ег зи стен ци је да нас су ствар про шло-
сти. Оп чи њен деј ством ин ду стри је кул ту ре, да на шњи чо век за бо ра вио је на 
све то, пре дав ши се вла да ви ни про фа ног. Бу ду ћи да је све то ван ви до кру-
га ве ћи не љу ди, а упра во оно би мо гло да нам по мог не да по но во осе ти мо 
вред ност и сми сле ност жи во та, те ма ти зо ва ње све тог по тен ци јал но има ве-



80 Зоран Кинђић: СВЕТО

ли ки зна чај. Иако је не у по ре ди во ва жни је ис ку си ти све то не го се ин те лек ту-
ал но ба ви ти њи ме, по ку шај раз у ме ва ња фе но ме на све тог сва ка ко за слу жу је 
на шу па жњу. По го то во што он под ра зу ме ва не са мо бу ђе ње, не го и осна жи-
ва ње на шег усну лог ду хов ног по тен ци ја ла. 

Да би на ше на сто ја ње да раз у ме мо фе но мен све тог има ло ве ће из гле-
де на успех, по жељ но је освр ну ти се на ту ма че ња све тог ко ја су нам по да ри-
ли Ру долф Ото (Ot to) и Мир ча Ели ја де (Eli a de). За ни мљи во је да се ова два 
ве о ма ути цај на ту ма че ња ме ђу соб но до пу њу ју. Док је код Ота на гла сак пре 
све га на су бјек тив ном мо мен ту, на раз у ме ва њу осе ћа ња све тог, Ели ја де зна-
чај ну па жњу по све ћу је раз у ме ва њу објек тив ног мо мен та. 

По ку ша ва ју ћи да од ре ди оно што је не са мо за јед нич ко за раз ли чи те 
фор ме ре ли ги је не го и оно што је су штин ско за ре ли ги ју као та кву, Ру долф 
Ото, не мач ки те о лог и исто ри чар ре ли ги је, усред сре дио се на ту ма че ње ка-
те го ри је све тог. Вр сном по зна ва о цу раз ли чи тих об ли ка ре ли ги је, ко ји је дао 
зна ча јан до при нос уоча ва њу осо би то сти за пад не и ис точ не ми сти ке, с пра-
вом се учи ни ло да је у тра же њу оног што је за јед нич ко за раз ли чи те фор-
ме ре ли гиј ског ис по ља ва ња ка те го ри ја све тог по год ни ја за ту ма че ње од пој-
ма Бо га. На и ме, по сто је ре ли ги је ко је не го во ре о Бо гу, од но сно о бо го ви ма, 
али не ма ре ли ги је у ко јој би из о ста ло по зи ва ње на оно све то. Као по твр ду 
вла сти тог уве ре ња, Ото ци ти ра Зе дер бло мо ве (Söder blom) ре чи: „Мо же по-
сто ја ти збиљ ска по бо жност без не ке обра зо ва не вје ре у Бо га и бо го што вља. 
Али не по сто ји по бо жност ко ја за вре ђу је то име без пред ста ве о Све том.“1

Од лу чив ши се за фе но ме но ло шки при ступ разумевањa све тог, Ото 
твр ди да је ка те го ри ја све тог, ко ја је ина че чи ста a pri o ri, тј. ни је ап стра хо ва-
на из ем пи риј ског ис ку ства, за пра во сло же на ка те го ри ја. Она се, на и ме, са-
сто ји из ра ци о нал них и ира ци о нал них мо ме на та. У Ото во вре ме, под ути-
ца јем до ми на ци је про све ти тељ ске ори јен та ци је у европ ској кул ту ри, ра ци-
о нал на ди мен зи ја све тог би ла је пре на гла ше на, та ко да је све то по и сто ве ћи-
ва но са са вр ше но до брим. То се ја сно мо же уочи ти ако обра ти мо па жњу на 
на чин на ко ји Кант (Kant) упо тре бља ва по јам све те во ље, као и на ње го ву 
про све ти тељ ску скло ност да по и сто ве ти тзв. чи сту, при род ну ре ли ги ју (раз-
ли чи ту од от кри ве не, по зи тив не ре ли ги је) и мо рал.

Све стан да је за по ста вља ње ира ци о нал не ди мен зи је ре ли ги је знак ње-
ног сла бље ња у се ку ла ри зо ва ном за пад ном дру штву, Ото по ку ша ва да ис ти-
ца њем ира ци о нал ног мо мен та све тог до при не се не са мо бо љем раз у ме ва њу 
ре ли ги је, не го и ње ном ожи вља ва њу. По ње му, да би ре ли ги ја за и ста опет 

1  Ru dolf Ot to, Sve to, Svje tlost, Sa ra je vo, 1983, стр. 218.
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би ла жи ва, нео п ход но је ре а фир ми са ти ка те го ри ју све тог, што би до при не-
ло при зна ва њу све тог као нај ви ше вред но сти, што је ина че и учи нио Ше-
лер (Sche ler) у сво јој фе но ме но ло шкој те о ри ји вред но сти.2 Дис тан ци ра ју ћи 
сфе ру ре ли ги је од сфе ре кул ту ре, Ото ис ти че: „Не што као ’све то’ спо зна ти 
и при зна ти, у пр вом ре ду је осо бе но вред но ва ње ко је се та ко ја вља са мо на 
вјер ском под руч ју.“3 На су прот ра ци о на ли стич ке ре дук ци је све тог на са вр-
ше но до бро, Ото ин си сти ра на не пој мов ном, не из ре ци вом мо мен ту све тог. 
Он под се ћа да се мит ска, грч ка и ла тин ска реч за све то (qa dosh, hági os, san-
ctum, sa cer) из вор но ни је озна ча ва ла до бро. Ове ре чи „ни су об у хва ћа ле, или 
не из по чет ка, а ни кад ис кљу чи во“ етич ку ди мен зи ју. Етич ка ди мен зи ја све-
тог, по Оту, уоб ли че на је тек по сте пе но, то ком исто риј ског раз во ја ре ли ги-
ја. Ме ђу тим, све док је не ка ре ли ги ја би ла ви тал на, етич ка и ра ци о нал на ди-
мен зи ја све тог ни ка да ни је би ла до ми нант на.

Да би смо у ово на ше се ку ла ри зо ва но вре ме сте кли пред ста ву о све-
том, ни је на од мет при се ти ти се би блиј ских ре чи ко је го во ре о све то сти Бо-
га. Би ло да се ра ди о на чи ну на ко ји ан ђе ли сла ве Бо га „Свет, свет, свет је 
Го спод над вој ска ма“ (Ис. 6, 3) или о ли тур гиј ском обра ћа њу Бо гу са „Је дан 
је свет, је дан Го спод Ису с Хри стос“ реч san ctus (свет) „ни је ’са вр ше но’, ни-
је ’ли је по’, ни је ’уз ви ше но’, па ни ’до бро’“. Дис тан ци ра ју ћи спе ци фич ну 
ре ли гиј ску ка те го ри ју све тог од етич ке ка те го ри је до брог и естет ске ка те го-
ри је уз ви ше ног, Ото ис ти че да је све то нај ви ша, не над ма ши ва, нат при род на 
вред ност, те је као та ква „ван ра зум ски пра те мељ и пра и звор свих мо гу ћих 
објек тив них вред но сти уоп ће“.4

За ин те ре со ван пре све га за ира ци о нал ну, осе ћај ну ди мен зи ју све тог, 
Ото под се ћа да се осе ћа ње све тог ја вља у чо ве ко вом су о ча ва њу са нат при-
род ним објек том, тј. са оном ну ми но зним.5 По зи ва ју ћи чи та о це да се при се-
те вла сти тог ис ку ства вер ског уз бу ђе ња и осе ћа ња све ча не по бо жно сти, ка-
ко би уоп ште мо гли да пра те ње го ву фе но ме но ло шку де скрип ци ју но е ти ке 
све тог, не мач ки ми сли лац под се ћа да се у чо ве ко вом су о ча ва њу са ну ми но-
зним ис по ља ва ин тен зив но осе ћа ње за ви сно сти и ни штав но сти. Чо век су-
о чен са оним „са свим дру гим“, ко је је као та кво бес крај но над моћ но и не-

2  Као што је по зна то, Ше лер ста вља све то на врх хи је рар хи је вред но сти. Ле по, до-
бро и исти ни то су ни же вред но сти од све тог. Ви ди: Max Sche ler, Der For ma li smus in der Ethik 
und die ma te ri a le Wer tet hik, Fran cke, Bern – München, 1966, стр. 124-126.

3  Исто, стр. 24.
4  Исто, стр. 79.
5  Тер мин „ну ми но зно“ Ото је ис ко вао на осно ву ре чи nu men (бо жан ско зна ме ње), ка-

ко би ука зао на нат при род ни обје кат, оно „са свим дру го“ (ganz Аnders), оно што пред ста вља 
но е мат ски ко ре лат но е ти ке Sen sus Nu mi nis.
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пред ви ди во, до жи вља ва се бе као пу ку крх ку, ни штав ну, ефе мер ну кре а ту ру. 
Авра а мо во осе ћа ње да је у по ре ђе њу са Бо гом пу ки „прах и пе пео“ (1. Мојс. 
18, 27), ко је су то ком исто ри је ис ку си ли вер ни ци раз ли чи тих ре ли ги ја, нај-
бо ље опи су је чо ве ков до жи вљај у су сре ту са жи вим Бо гом.

Оно ну ми но зно, нат при род но, оно што већ ти ме што је не у по ре ди-
во са би ло чи ме при род ним за слу жу је на зив „са свим дру го“, сва ка ко из ми-
че на шој спо зна ји, али то ипак не зна чи да нам је пот пу но не по зна то. „То је 
за ра зум ’не појм љи во’, ’не схва ће но’, ’не схва тљи во’. Али је ’чув ство’ у ста-
њу да га осје ти.“6 Бу ду ћи да нам је ну ми но зно до ступ но са мо по сред ством 
ње го вог од је ка у на шој ду ши, Ото се усред сре ђу је на ра све тља ва ње мо ме-
на та осе ћа ња све тог.7 Као пр ви мо ме нат он на во ди осе ћа ње стра шне тај не 
(myste ri um tre men dum). Ово осе ћа ње, чи ји се ра спон кре ће од са бла сне и де-
мон ске гро зе и ужа са до за но са, опи је но сти, па и ек ста зе, не мо ра би ти увек 
бур но, већ пре о бра же но и опле ме ње но „мо же пре ћи у ти хо, смјер но треп-
та ње и ни је мост ство ре ња пред оним (…) што у не из ре ци вој тај ни бив ству-
је из над сва ког ство ре ња“.8 При дев tre men dum не ти че се пу ког при род ног 
стра ха. За раз ли ку од при род ног стра ха ко ји иза зи ва при род ни обје кат, ре-
ли гиј ски страх иза зван је нат при род ним објек том. Ма ни фе ста ци је стра ха 
пред нат при род ним објек том че сто су на је же на ко жа, кле ца ње удо ва, па ра-
ли са ност. Би ло да се ра ди о си ро вим об ли ци ма де мон ске и са бла сне бо ја зни, 
би ло да се гро за ис по ља ва у опле ме ње ној фор ми уну тар њег тре пе та ду ше 
на бо го слу же њу док се са стра хо по што ва њем из го ва ра ју ре чи „Свет, свет, 
свет“, увек је у пи та њу из вор на је за и стра ва не моћ не и ни штав не кре а ту-
ре пред нат при род ним.9 Да би што ја че ис та као ира ци о нал ну ди мен зи ју ре-

6  Исто, стр. 162.
7  Фе но ме но ло шки ту ма че ћи Ото ва из во ђе ња, Ше флер (Scha ef fler) ука зу је да се у 

окви ру ре ги је ну ми но зног „во де ћа ка те го ри ја за од ре ђи ва ње ну ми но зних пред ме та мо же 
схва ти ти као ’све то’“, док се за из вор но да ју ћу свест мо же „упо тре би ти по јам ’Sen sus Nu mi-
nis’“. „Ре ли ги о зна no e sis је по сво јој струк ту ри од ре ђе на тро стру ким по ве зи ва њем су прот-
но сти.“ Док ре ли ги о зни акт „по ве зу је као пр ву су прот ност мо мен те ра ци о нал но сти и ира ци-
о нал но сти“, уну тар ак та осе ћа ња при сут но је је дин ство су прот но сти стра ве и фа сци на ци је. 
Уну тар ак та име но ва ња и по и ма ња при сут на је су прот ност из ме ђу на пре ду ју ћег по ја шње ња 
пој мо ва и за не ме ло сти пред без и ме ним и не пој ми вим. „Сва три је дин ства су прот но сти сле-
де за јед нич ки струк тур ни за кон; она се из вр ша ва ју у све сти при ну ђе но сти и ујед но у све сти 
ну жног не у спе ха. (...) Овом основ ном обе леж ју ре ли ги о зне no e sis од го ва ра основ но обе леж-
је ре ли ги о зне no e me. Све то се по ја вљу је као он за по вед нич ко, као ’Nu men’, чи је име по ти че 
од ’No tum’, за по вед нич ког ми га. Али ујед но се по ка зу је да је сва ки по ку шај да се за до во љи 
зах тев све тог да љу ди ма по сре ду је ово ис ку ство, већ за ка зао пред све тим“ (Ric hard Scha ef fler, 
Re li gi on sphi lo sop hie, Al ber, Fre i burg – München, 2002, стр. 116-117).

8  Ru dolf Ot to, Sve to, стр. 32.
9  Ото сма тра да је emāt Jah weh’ (Бож ја стра ва), ко ју Ја хве мо же ши ри ти, „по све сро-

дан за стра шу ју ћем ужа су: de ī ma pa nikón у Гр ка“ (Исто, стр. 33). Ипак, Ото упо зо ра ва да ка да 
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ли ги је, Ото ука зу је на Ја хве ов бо жан ски гнев. Ва жно је уочи ти да гнев ста-
ро за вет ног Бо га из вор но „не ма ни ка ка ве ве зе са ћу до ред ним свој стви ма“.10 
Чи та о цу, ко ји се осла ња на ра зум ске и етич ке кри те ри ју ме, тај гнев се мо-
ра учи ни ти не пред ви ди вим и про из вољ ним, бу ду ћи да се рас па љу је и ши-
ри из не на да, по пут пу ке при род не си ро ве си ле.11 Ка сни је ра ци о на ли зо ва ње 
нат при род ног гне ва, ко је се са сто ја ло „у ње го вом ис пу ње њу са ра ци о нал но-
етич ким тре ну ци ма бо жан ске пра вед но сти, у од ма зди и ка зни за ћу до ред не 
по ступ ке“, ипак не мо же при кри ти да „тај гњев: ira ни је за пра во ни шта дру-
го не го tre men dum – стра шно са мо“.12

Већ је ис так ну то да се чо век у су о ча ва њу са ну ми но зним, нат при род-
ним објек том осе ћа као крх ко, ни штав но ство ре ње. Са мим тим, оно на су-
прот ње му до жи вља ва као бес крај но над моћ но, тј. као ma je stes (све моћ). 
Пред оним све моћ ним чо век про па да, ни шти се, по ста је прах и пе пео. Ото 
сма тра да је тај до жи вљај нат при род на си ро ви на ка ко за „осје ћа ње вјер ске 
’по ни зно сти’“ та ко и за ми сти ку све мо гућ но сти (ma je stas-mystik), ко ја се 
раз ли ку је од ми сти ке „раз ма тра ња – Јед но сти“.13

Мо мен ти стра шног и све моћ ног об у хва та ју у се би и мо ме нат енер ги-
је нат при род ног. Уко ли ко би се пре ви део овај мо ме нат енер гич ног, по ста ја-
ла би опа сност да се ира ци о нал ни, жи ви Бог све де на ап стракт ног, фи ло зоф-
ског бо га, ко ји не из ви ре из ин тен зив ног вер ског до жи вља ја, не го је плод пу-
ке ра зум ске спе ку ла ци је. Ста ју ћи на стра ну Лу те ра (Lut her) про тив Ера зма 
(Era smus), ира ци о на ли зма и во лун та ри зма про тив ра ци о на ли зма, Ото ис ти-
че да је тај на гла ше но афек тив ни мо ме нат при су тан ка ко у го во ру о Бо жи-
јем гне ву та ко и у ре ли ги о зном жа ру под ви жни ка.

Ото је нат при род ни објект на звао стра шном тај ном. Иако су „стра-
шно“ и „тај на“ нај че шће по ве за ни, мо ме нат тај не у myste ri um tre men dum мо-
же пре ваг ну ти у тој ме ри да мо ме нат стра шног бу де ми ни ма ли зо ван. Упу-
се у Ста ром за ве ту го во ри о Бо жи јим афек ти ма као што су гнев, љут ња и су рев њи вост, те из-
ра зе не тре ба схва та ти до слов но, као пој мо ве, већ са мо као сли ко пи се, „као идео-гра ма тич ке 
озна ке не чег ван ра зум ског, са мо као сим бо ле ко ји на го ве шћу ју“ (Исто, стр. 105), ина че пре ти 
опа сност да се оп ту жба за ан тро по мор фи зам по ка же као оправ да на. 

10  Исто, стр. 38.
11  С етич ког ста но ви шта по сма тра но, чи ни нам се да је не прав де на по ги би ја Узе, ко-

ји је при пре но су За вет ног ков че га у Је ру са лим стра дао од Бо жи јег гне ва због то га што је до-
та као ту све ти њу, да не би па ла са ко ла (2. Сам. 6-7). По ги би ја се на про сто од и гра ла по ауто-
ма ти зму стра да ња од све тог оног ко се прет ход ним по све ће њем ни је при пре мио за кон такт 
са све ти њом.

12  Ru dolf Ot to, Sve to, стр. 38. 
13  Исто, стр. 43. Упр кос то ме што Мај стор Ек харт (Me i ster Ec ke hart) уму је о Јед но-

сти, Ото ука зу је да „из све мо ћи – ma je stas, и из смјер но сти из ра ста му ’ми стич ки’ по јам Бо га, 
тј. не из плoтинизма и пан те и зма, не го из Абра ха мо ва до жи вља ја“ (Исто, стр. 41).
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шта ју ћи се у по ку шај раз у ме ва ња ми сте ри је и ми стич ког, Ото пи ше: „Тај ну, 
ума ње ну за озна ку стра шна, мо же мо по бли же озна чи ти као Mi rum – Чуд-
но, или Mi r a bile – Чу де сно.“ По не мач ком ми сли о цу, из раз „чу ди ти се“ до-
ла зи „од чу до и зна чи у свом пр вот ном сми слу: би ти у ду ши за те чен чу дом, 
чуд ном ства ри, чуд ним“. Чу ђе ње би, по том ту ма че њу, из вор но по ти ца ло из 
под руч ја нат при род ног осе ћа ња и би ло иза зва но чу дом, упра во оним што је 
ка мен спо ти ца ња за ра ци о на ли стич ко ми шље ње. Ово из вор но чу ђе ње „са-
мо у осла бље ни јем и по оп ће ни јем об ли ку по ста је чу ђе ње уоп ће“14, те би се, 
сле де ћи Ота, мо гло ус твр ди ти да оно прет хо ди ка ко фи ло зоф ском чу ђе њу 
та ко и на уч ној за пи та но сти пред про бле мом. Ре ли гиј ско чу ђе ње се од при-
род ног чу ђе ња раз ли ку је ти ме што је иза зва но оним што је та јан стве но, што 
ни је од овог све та, што је „пот пу но дру го“. То „дру го, ту ђе и из не на ђу ју-
ће, оно што оп ће ни то ис па да са под руч ја обич ног, схва тљи вог и по зда ног“15 
упра во је оно што иза зи ва осе ћа ње за па ње ног чу ђе ња. Ва жно је ука за ти да 
ве за ност за тај ну су штин ски раз ли ку је ре ли ги ју од на у ке, па и фи ло зо фи је. 
Док се на у ка ба ви про бле ми ма, оним што је до ду ше још увек не по зна то, али 
што на чел но мо же би ти спо зна то у бу дућ но сти, тај на се у ре ли ги ји на чел но 
ни ка да до кра ја не мо же раз от кри ти. Су шти на тај не је упра во у ње ној не раз-
ре ши во сти. И ка да нам се Бог от кри ва, он то ни ка да не чи ни до кра ја, већ 
увек оста је де ли мич но скри вен.16 Бу ду ћи да је оно „са свим дру го“ не до ступ-
но на шем ми шље њу, чо ве ку пре о ста је са мо да се пред њим за па ње но чу ди, 
и евен ту ал но по ку ша да му по ста не сли чан.17 На сто ја ње да се по ста не слич-
ним оном „са свим дру гом“ је упра во оно што од ли ку је ми сти ку. При ме ти мо 
да оно „пот пу но дру го“, уз то што из ми че по и ма њу и тран сцен ди ра ка те го-
ри је на шег ми шље ња, та ко ђе их уки да и за пли ће. Оно не са мо што је не до-
ку чи во не го је и па ра док сал но, не са мо што је из над сва ког ума, не го као да 
је про тив ума. Ми сти ка је, да би по ја сни ла по мет њу ко ја се од и гра ва у ло-
гич ком ми шље њу у су о ча ва њу са оним чуд ним, са свим дру гим, про на шла 
тер мин co in ci den tia op po si to rum.

14  Исто, стр. 45.
15  Исто, стр. 46.
16  Те о ло шки ре че но, при ро да или су шти на Бо га оста је увек тран сцен дент на, не са-

зна тљи ва. На ма су до ступ не са мо Ње го ве енер ги је. По Хај ле ру (He i ler), уну тар са мог Бо га 
при сут на је су прот ност ње го вих по ло ва „de us ab scon di tus и de us re ve la tus“ (Fri e drich He i ler, 
Er sche i nun gsfor men und We sen der Re li gion, Kohlham mer, Stut tgart, 1961, стр. 339). 

17  О свом до жи вља ју Бо га Ав гу стин (Augu stin) ка же: „Гро за ме хва та и жа рим се: 
гро за ме хва та уко лико сам раз ли чан од ње га, жа рим се уко ли ко сам сли чан ње му“ (Aure li je 
Augu stin, Is po vi je sti, Kr šćan ska sa da šnjost, Za greb, 1987, стр. 259-260).
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Упра во та сто пље ност про тив реч них мо ме на та, ко ју је кон ста то ва-
ла ми сти ка, мо же се уочи ти и у осе ћа њу све тог. Све то, на и ме, ни је са мо 
оно стра шно и све моћ но, не го је и „при влач но, при ма мљи во, оча ра ва ју ће“.18 
Оно нат при род но нас при вла чи са мим тим што мо же да нас оча ра, да иза зо-
ве у на ма за нос и ус хи ће ње, што вр ху ни у ди о ни зиј ској опи је но сти. Чо век 
жу ди за нат при род ним, да под ре ђу ју ћи се сту пи у за јед ни цу са њим, не са-
мо ра ди мо гу ће ко ри сти од ма гиј ског по се до ва ња чу до твор них мо ћи, „не го 
и ра ди ње га са мог“. Ото сма тра да он да ка да об у зе тост и по и сто ве ће ност са 
нат при род ним „по ста је са мо свр ха“, за пра во по чи ње истин ски вер ски жи-
вот.19 Ста ње ис пу ње но сти нат при род ним из вор је бла жен ства ко је, иако не-
схва тљи во и нео пи си во, је сте „не што не чу ве но усре ћу ју ће“. Оно та јан стве-
но се на и ме „не мо же ни из ре ћи ни пој ми ти, не го са мо про жи ве ти, у че му се 
за пра во и са сто ји то бла жен ство“.20 Бла жен ство се су штин ски раз ли ку је од 
ра до сти, јер ра дост је при род но осе ћа ње, а бла жен ство нат при род но, про из-
вед но не по сред ним кон так том са бо жан ским. Иако је бла жен ство ре зер ви-
са но за ми стич ки вр ху нац ре ли ги је21, „траг за но са жи ви и у сва ком пра вом 
осје ћа њу вјер ског на дах ну ћа“22. Без за но са и вер ског жа ра, ре ли ги ја би би ла 
све де на на про за ич но ис пу ња ва ње мо рал них нор ми.

 На кон што је те ма ти зо вао стра шно, све моћ но, енер гич но, тај но ви то, 
оча ра ва ју ће и чу де сно као мо мен те све тог, Ото ис ти че да се по јам гре ха, не-
сум њи во је дан од кључ них ре ли гиј ских пој мо ва, не мо же раз у ме ти ако се не 
до ве де у ве зу са пра и звор ном ре ли гиј ском ка те го ри јом све тог. Не мач ки ми-
сли лац с пра вом твр ди: „Шта је гри јех, ’при род ни’ чо вјек не ра зу ми је, а не 
ра зу ми је ни са мо мо ра лан чо вјек.“ Раз лог је јед но ста ван – стра но им је ис-
ку ство све тог. Да би по ја снио ка ко се по ја вљу је осе ћа ње гре шно сти, Ото нас 
под се ћа на не ко ли ко би блиј ских ли ко ва ко ји мо ле Бо га да се уда љи од њих, 
јер су не до стој ни ње го вог при су ства. Раз лог те њи хо ве мол бе не тре ба тра-
жи ти у све сти о не ка ка вом мо рал ном пре сту пу. Те осо бе ни су би ле не мо рал-
не. На про тив, не са мо што су би ле че сти те, не го су у из ве сној ме ри има ле и 

18  Ru dolf Ot to, Sve to, стр. 56. Да би осна жио свој увид, Ото ци ти ра Лу те ра: „Исто та-
ко као што са стра хом обо жа ва мо не ку све ти њу, а да од ње ипак не бје жи мо не го јој се бли-
жи мо.“

19  Исто, стр. 58.
20  Исто, стр. 59.
21  Вр сном по зна ва о цу да ле ко и сточ не ре ли ги је ни је про ма кло да нир ва на ни је не што 

хлад но и не га тив но, ка ко би се мо гло по ми сли ти на осно ву по вр шних ин тер пре та ци ја бу ди-
стич ког уче ња, већ да упра во она под ра зу ме ва осе ћа ње бла жен ства. Та ко се из но ва по твр-
ђу је Ото ва те за да, ка да су у пи та њу оно нат при род но и све то, осе ћа ње до пи ре бли же исти-
ни од пој ма.

22  Исто, стр. 63. 
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пред ста ву о ду хов но сти. Мак си мал но уни жа ва ње се бе тврд њом да су не чи-
сте и гре шне по сле ди ца је њи хо ве све сти да су као пу ка ство ре ња бес ко нач-
но уда ље ни од Твор ца, да њи хо ва без вред ност, ни штав ност и гре шост по-
ти че из при пад но сти фи зич ком све ту. Сâм њи хов до дир са све тим мо гао би 
оскр на ви ти оно све то, што је у њи хо вим очи ма не у по ре ди во те же од ло ших 
по сле ди ца ко је би оне због то га под не ле.

Да би по што ва о ци ма мо ра ла по ја снио шта зна чи грех, Ото ис ти че да 
су прот ност вр хун ској нат при род ној вред но сти је сте вр хун ска без вред ност, 
тј. ан ти вред ност. „Тек по што се ка рак тер те вр ху на рав не без ври јед но сти 
пре не се и на ћу до ред не по гре шке, у њих укљу чи или их се би под ре ди, пу ко 
’бе за ко ње’ по ста је гри јех“23, ко ји ис пу ња ва чо век осе ћа њем стра шне кри ви-
це и по ста је стра хо вит те рет за са вест. У кло ну лом чо ве ку, све сном свог гре-
ха, ја вља се жеђ за по ка ја њем, без ко јег не ма спа се ња.

Са мо у од но су на све то ра зу мљи ви су не са мо по ка ја ње, не го и по тре-
ба за за шти том и по све ће њем. У свим ре ли ги ја ма ја вља се по тре ба за за шти-
том, због бо ја зни да би без ње до дир са све тим био опа сан. Да би смо без бед-
но при шли оном све том, мо ра мо се очи сти ти и при пре ми ти, мо ра мо при ме-
ни ти сред ства по све ће ња ко ја је уста но ви ло сâмо нат при род но би ће. По ка-
ја ње је про ду бље ни об лик за шти те, бу ду ћи да се не огра ни ча ва на спо ља-
шње ри ту ал не рад ње, не го под ра зу ме ва уну тра шње про чи шће ње. По ку ша-
ва ју ћи да ре кон стру и ше уоб ли ча ва ње по кај нич ког осе ћа ња, ко је под ра зу ме-
ва уз на пре до ва лу фор му ре ли ги о зно сти, Ото пи ше: „Пу ка ’бо ја зан’, пу ка 
по тре ба за за шти том пред стра шним, ус пи ње се ту до осје ћа ња да свје тов но 
ни је до стој но да бу де у бли зи ни уз ви ше ног, да па че, да би на вла сти та, пот пу-
на без ври јед ност мо гла ’осквр ну ти’ све то сâмо.“24 Из жуд ње за бли зи ном са 
оним нат при род ним, у чо ве ку се ра ђа „за хтјев за уки да ње те раз два ја ју ће не-
ври јед но сти, ко ја је дâна бив ство ва њем на на чин ство ре ња и као свје тов ног 
при род ног би ћа са мог“.25 Дис тан ца у од но су на све то сма њу је се ти ме што 
се из ну тра чи сти мо, што по ста је мо све ти, а то је не мо гу ће без ин тен зив ног 
по ка ја ња, ко јим се за слу жу је Бо жи ја ми лост.

На осно ву ре че ног не из не на ђу је што Ото сма тра да све то ни је са мо 
су штин ска од ли ка ре ли ги је, не го и ме ри ло ње не ду хов но сти. На и ме, ко ли ко 
је не ка ре ли ги ја про ду хо вље на не мо же се уста но ви ти на осно ву не ка квог 
спо ља шњег ме ри ла, као што је на при мер њен до при нос кул ту ри, већ то по-

23  Исто, стр. 81.
24  Исто, стр. 82-83.
25  Исто, стр. 83.
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ка зу је ста тус ка те го ри је све тог у њој, од но сно спо соб ност ње них вер ни ка да 
до жи ве све то.26 Бу ду ћи да се све то са сто ји из ра ци о нал ног и ира ци о нал ног 
мо мен та, склад ових мо ме на та пред ста вља до дат ни кри те ри јум у про це ни 
сте пе на са вр ше но сти не ке ре ли ги је. Иако се усред сре дио на ре а фир ми са ње 
ира ци о нал ног мо мен та све тог, Ото не не ги ра зна чај ра ци о нал ног мо мен та. 
На и ме, без ра ци о нал не и етич ке ди мен зи је, ре ли ги ја би још увек би ла си ро-
ва и вар вар ска. При ме њу ју ћи као кри те ри јум про це не раз ли чи тих ре ли ги-
ја склад из ме ђу ра ци о нал не и ира ци о нал не ди мен зи је све тог, Ото за кљу чу-
је да је хри шћан ство ре ли ги ја ко ја је над ре ђе на свим оста лим ре ли ги ја ма. 
Но да би хри шћан ство и да ље то би ло, по треб но је да бу де жи во, од но сно да 
не гу је тај склад. Уко ли ко би се по ти снуо ра ци о нал ни мо ме нат, пре ти ла би 
опа сност за па да ња у фа на ти зам и ми сти ци зам, док би за не ма ри ва ње ира ци-
о нал ног мо мен та све тог во ди ло из ро ђа ва њу ре ли ги је у про за ич ну ра ци о на-
ли стич ку те о ло ги ју и мо ра ли сти ку, што пред ста вља ре ал ну опа сност, по го-
то во у за пад ној Евро пи.27

При во де ћи ла га но кра ју при каз Ото вог ту ма че ња све тог, под се ти мо 
да је за ње га sen sus nu mi ni не што апри ор но, не што што пре би ва у са мом те-
ме љу људ ске ду ше. Са мим тим, нат при род но осе ћа ње „се не да ’на у чи ти’, 
са мо се ’из ду ха’ мо же про бу ди ти“.28 Бу ду ћи да се осе ћа ње све тог не сти-
че ис ку ством, не чу ди што је оно при сут но већ у пра ско зор је ци ви ли за ци-
је, у си ро вој де мон ској бо ја зни. Ин си сти ра ју ћи на не из во ди во сти ре ли ги је 
из кул ту ре, Ото ка же: „Вје ра по чи ње са ма од се бе, и са ма већ дје лу је у сво-
јим ’пред ступ ње ви ма’ мит ског и де мон ског.“29 До ду ше, у по чет ку се sen sus 
nu mi ni „ве зу је за уну тар свјет ске пред ме те, до га ђа је или су шти не, ко ји он-
да ’да ју по ти ца ја’ по бу да ма над на рав ног чув ства, па га он да ве зу ју за се бе“. 
Али то по чет но обо го тво ре ње при род них ен ти те та се упра во „под при ти-
ском над на рав ног чув ства“ по сте пе но на пу шта, „а мрач ни са др жај осје ћа ња 
ко ји јед но став но иде на надсвјет ску бит, до ла зи тек он да са мо стал но и чи-

26  По не мач ком ми сли о цу, са мо оно што је на ју ну тр њи је не ке ве ре, тј. „иде ја са мог 
Све тог, и ко ли ко са вр ше но не ка да на, по је ди нач на вје ра би ла ње га до стој на или не, мо же ту 
пру жи ти мје ри ло“ (Исто, стр. 194).

27  Освр ћу ћи се на не га тив ну тен ден ци ју за не ма ри ва ње ира ци о нал них мо ме на та све-
тог уну тар за пад ног хри шћан ства, Ото пи ше: „Пој мов но и на уч но, иде ал ’на у ка’ пре те гло је 
над не из ре ци вим, жи ву ћим са мо у осје ћа њу, над оним што је уче њем не пре но си во. Цр ква је 
по ста ла шко ла“ (Исто, стр. 137).

28  За раз ли ку од оног што се у ре ли ги ји мо же на у чи ти и пре не ти пој мо ви ма, њен 
пра те мељ, а то је упра во осе ћа ње нат при род ног, „се мо же са мо по та ћи, по бу ди ти, про бу ди-
ти“. Под сти цај за бу ђе ње осе ћа ња све тог не мо же до ћи од пу ких ре чи, већ је ди но „кроз су ћут 
и ужи вља ва ње у оно што се зби ва у на ра ви дру гог“ (Исто, стр. 90). 

29  Исто, стр. 159.
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сто на ви дје ло“.30 То ком исто ри је од и гра ва се по сте пе но про жи ма ње ира ци-
о нал них и ра ци о нал них мо ме на та све тог. Да би по ја снио од нос из ме ђу ира-
ци о нал них и ра ци о нал них мо ме на та све тог, Ото твр ди да ра ци о нал ни мо-
мен ти све тог схе ма ти зу ју ира ци о нал не. По ње му, стра шно, од би ја ју ћи мо-
ме нат нат при род ног, би ва схе ма ти зо ван „пу тем ра зум ских иде ја пра вед но-
сти, ћу до ред не во ље и ис кљу че ња не ћу до ред ног, и по ста је, та ко схе ма ти-
зи ра но ’срџ ба бож ја’“. Оча ра ва ју ће пак, при влач ни мо ме нат нат при род ног, 
„схе ма ти зи ра се пу тем до бро те, ми ло ср ђа, љу ба ви“ и по ста је по јам Бо жи је 
ми ло сти, док чу де сно би ва схе ма ти зо ва но „пу тем ра ци о нал не иде је бо жан-
ског са вр шен ства и свих ње го вих ра зум ских пре ди ка та“.31 Не ула зе ћи у де-
таљ ни је из ла га ње схе ма ти зо ва ња, освр ни мо се са мо још на осе ћа ње уз ви-
ше ног. Иако је ка те го ри ја уз ви ше ног (augu stum) из вор но естет ска а не ре ли-
ги о зна, она пред ста вља из у зет но ва жно схе ма ти зо ва ње све тог. Уну тра шња 
трај на ве за све тог и уз ви ше ног, ко ја по сто ји у свим ви шим ре ли ги ја ма, ука-
зу је да је „уз ви ше но пра ви на црт сâмог Све тог“.32

Упр кос про ниц љи вим из во ђе њи ма о све том, Ото, по пут дру гих фе-
но ме но ло га, свој ре ли ги о зно-фе но ме но ло шки про грам ту ма че ња све тог ни-
је ус пео до кра ја да ре а ли зу је. Про це њу ју ћи Отов те о риј ски до при нос у из-
у ча ва њу све тог, Ше флер при ме ћу је: „Он је по све тио ви ше па жње но ет ској 
стра ни ре ли ги о зне ко ре ла ци је не го но е мат ској, а уну тар ре ли ги о зног ак-
та ја сни је је ела бо ри рао ира ци о нал не мо мен те не го ра ци о нал не.“33 Иако је 
Ше фле ро ва оце на тач на, ипак увек при про це ни не чи јег те о риј ског до при-
но са тре ба има ти у ви ду оно што је учи ње но, а не оно што је из о ста ло. Са-
мим тим, мо же се ре ћи да је Отов до при нос ту ма че ња све тог из у зет но зна-
ча јан, да су ње го ви уви ди нео за би ла зни при сва ком да љем на по ру да се раз-
у ме све то.

С та квом опа ском сло жио би се и Мир ча Ели ја де, чи ји је до при нос 
раз у ме ва ња све тог та ко ђе од ве ли ког зна ча ја. Ода ју ћи при зна ње Ото вим ве-
о ма успе лим ана ли за ма ира ци о нал них мо да ли те та ре ли гиј ског ис ку ства, ко-
је су упр кос на чел ним огра ни че њи ма је зи ка ус пе ле да из ра зи ма tre men dum, 
ma je stas и fa sci nans на го ве сте не са мер љи во ис ку ство чо ве ко вог су о ча ва ња 
са оном „са свим дру гим“, Ели ја де на сто ји да фе но мен све тог пред ста ви у 
ње го вој ком плек сно сти, а не да се огра ни чи на ис пи ти ва ње ира ци о нал не ди-

30  Исто, стр. 160.
31  Исто, стр. 167.
32  Исто, стр. 74.
33  Ric hard Scha ef fler, Re li gi on sphi lo sop hie, стр. 117.
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мен зи је све тог. Сто га он ис ти че: „Нас не ин те ре су је од нос из ме ђу не ра ци-
о нал них и ра ци о нал них еле ме на та ре ли ги је, већ све то у сво ме то та ли те-
ту“. Да би од ре дио све то као та кво и омо гу ћио ства ра ње ка кве-та кве пред-
ста ве о све том у јед ном се ку ла ри зо ва ном вре ме ну, Ели ја де сма тра да је нај-
бо ље про тив ста ви ти све то и про фа но. Све оне ко ји ма пој мо ви све тог и „са-
свим дру гог“ пред ста вља ју пу ке ап страк ци је, Ели ја де под се ћа: „Чо век упо-
зна је све то за то што се ово ис по ља ва, по ка зу је као не што пот пу но раз ли чи-
то од про фа ног.“34 За сâм тај чин ма ни фе сто ва ња све тог он ко ри сти тер мин 
хи је ро фа ни ја, док би кра то фа ни ја би ла из раз за ма ни фе сто ва ње си ле. Оно 
што је, по Ели ја деу, ка рак те ри стич но за ре ли ги ју као та кву, би ло да је у пи-
та њу њен при ми тив ни об лик, са нај јед но став ни јом хи је ро фа ни јом (нпр. ис-
по ља ва ња све тог у ка ме ну) или ње на нај са вр ше ни ја фор ма са нај ви шом хи-
је ро фа ни јом (ин кар на ци јом Бо га у Ису су Хри сту), упра во је ве ро ва ње да се 
не што „са свим дру го“, оно што ни је од овог све та, ма ни фе сту је у ово стра-
ном бив ству ју ћем.

Ис ку сни ис тра жи ва чи ре ли гиј ског фе но ме на у ста њу су да хи је ро фа-
ни ју пре по зна ју у сва кој сфе ри жи во та. „Не зна мо за пра во по сто ји ли уоп-
ште не што – пред мет, рад ња, фи зи о ло шка функ ци ја, би ће или игра, што 
у не ком исто риј ском тре нут ку љу ди ни су пре тва ра ли у хи је ро фа ни ју.“ Као 
што је по зна то, вер ско по ре кло има ју мно ге да на шње умет нич ке фор ме, 
пле со ви, спорт ска над ме та ња и де чи је игре. Та ко ђе, мно ге биљ ке и жи во-
ти ње су у ра ним фа за ма ци ви ли за ци је има ле ре ли гиј ски ста тус, раз ли чи ти 
за на ти и по ступ ци су не ка да би ли све те де лат но сти, мо гим фи зи о ло шким 
по тре ба ма при да ва но је ре ли гиј ско зна че ње, итд. Од ба цу ју ћи ево лу ци о ни-
стич ку хи по те зу о раз во ју ре ли ги је, Ели ја де при ме ћу је: „Очи глед но је да чи-
тав људ ски род ни је про шао кроз све ове ста ди ју ме, као и да сва ка људ ска 
гру па ни је по зна ва ла све те хи је ро фа ни је.“35

Ако све мо же по ста ти хи је ро фа ни ја, на ме ће се пи та ње ни је ли ти ме 
обе сми шље но Ели ја де о во на сто ја ње да се све то де фи ни ше су прот ста вља-
њем про фа ном. Иако при зна је да „ве ро ват но не по сто ји пред мет, би ће, биљ-
ка, ко ји у не ком тре нут ку у исто ри ји, у од ре ђе ној обла сти, ни је до би јао свој-
ства све тог“, Ели ја де при ме ћу је да „не по сто ји ве ра ни људ ска гру па ко ја је 
у сво јој исто ри ји по се до ва ла све те хи је ро фа ни је“. Упр кос то ме што би ло 

34  Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, Ал на ри, Бе о град – Та бер накл, Ла ћа рак, 2004, 
стр. 12.

35  Мир ча Ели ја де, Рас пра ва о исто ри ји ре ли ги је, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2011, 
стр. 33.
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шта мо же до би ти ста тус хи је ро фа ни је, увек по сто ји огром но мно штво ен-
ти те та ко ји за др жа ва ју ста тус про фа ног.

Што се ти че ди ја лек ти ке хи је ро фа ни је, она под ра зу ме ва „ода бир, ја-
сну раз дво је ност хи је ро фа ниј ског пред ме та од све га оста лог што га окру жу-
је“. Ели ја де ис ти че: „Не ки пред мет по ста је свет у ме ри у ко јој оте ло тво ру-
је (тј. от кри ва) ’не што дру го’ не го што је он сâм.“36 Он та да пре ста је да бу де 
оби чан, про фа ни пред мет и за до би ја он то ло шки ста тус не чег што је све то. 
Иако се не у пу ће ни ма мо же чи ни ти да се ни по че му не раз ли ку је од оста лих 
слич них пред ме та, вер ник осе ћа да из ње га зра чи оно нат при род но, тран-
сцен дент но. Ипак, ни је са свим слу чај но шта ће се ода бра ти као хи је ро фа ни-
ја. Оно мо ра би ти упа дљи во, мо ра од у да ра ти од сво је око ли не сво јом нео-
бич но шћу и осо бе но шћу, би ло ти ме што је но во, са вр ше но, пре див но, би-
ло ти ме што је чуд но или ру жно.37 На до ве зу ју ћи се на Ото ве уви де, Ели ја де 
ука зу је да „све то увек иза зи ва ам би ва лен тан осе ћај“. Оно је, на и ме, „пред-
мет обо жа ва ња или стра ха“, оно нас у исти мах и при вла чи и од би ја. Као 
хи је ро фа ни ја се нај че шће би ра оно што је са вр ше но. Раз лог је јед но ста ван: 
„Са вр шен ство ни је од овог све та. Оно је не што дру го не го овај свет, оно до-
ла зи с не ког дру гог ме ста.“38

Ин си сти ра ју ћи по пут Ру дол фа Ота на уну тра шњој про тив реч но-
сти оног све тог, на про тив ста вље но сти ње го вих кон сти ту тив них мо ме на-
та, Ели ја де до да је: „Ам би ва лент ност све тог ни је са мо пси хо ло шке при ро де 
(у ме ри у ко јој при вла чи или од би ја), већ и вред но сне: све то је у исто вре-
ме и ’све то’ и ’ку жно’.“39 Без об зи ра да ли је не што оку же но или по све ће но, 
оно се у он то ло шком сми слу су штин ски раз ли ку је од обич ног бив ству ју ћег. 
Да би чо век без бед но при сту пио не ком оку же ном или по све ће ном бив ству-
ју ћем, он се прет ход но мо ра об ред но при пре ми ти за тај кон такт, бу ду ћи да 
пре ла зи из јед не у дру гу он то ло шку ра ван и су о ча ва се са по тен ци јал но из-
у зет но опа сним си ла ма. Та бу, по Ели ја деу, „је сте то ста ње пред ме та, рад њи 
и осо ба ко ји су ’изо ло ва ни’ или ’за бра ње ни’ због опа сно сти ко ју но си до дир 

36  Исто, стр. 34.
37  Иако су ква ли те ти но вог, стра ног, а по го то во са вр ше ног бо ље пре по ру ке за не чи-

ји ста тус све тог од ру жног, у по је ди ним при ми тив ним за јед ни ца ма „ру жно ћа и те ле сне ма-
не не ке љу де не са мо што из два ја ју од дру гих љу ди, већ их и по све ћу ју“ (Исто, стр. 40). Та-
ко се че сто за ша ма не, вра че ве и ча роб ња ке би ра ју осо бе ко је су не у рав но те же не и има ју те-
ле сне ма не.

38  Исто, стр. 35.
39  О то ме све до чи и сам је зик. Иста ла тин ска реч „sa cer мо же да зна чи и ’про клет-

ник’ и ’све тац’“, а грч ка реч hági os „у исто вре ме мо же да из ра жа ва и по јам ’чи стог’ и по јам 
’ку жног’“ (Исто, стр. 36).
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с њи ма“.40 Раз лог за исто вре ме ну при влач ност и од бој ност све тог тре ба тра-
жи ти у чо ве ко вом осе ћа њу да је су о ча ва ње са све тим ве о ма ри зич но. Бу ду-
ћи да је све то си но ним за оно што је пу но ћа, би ће, са вр шен ство, моћ, чо век 
зна да би ње го ва про фа на ствар ност мо гла би ти осна же на, пре о бра же на и 
уна пре ђе на у до ди ру са хи је ро фа ни јом, али ујед но „пла ши се да ко нач но из-
гу би ту ’ствар ност’ сту па њем на ра ван ко ја је у он то ло шком сми слу ви ша од 
ње го вог про фа ног ста ња. А то ста ње он, иако же ли да га пре ва зи ђе, не мо-
же пот пу но да на пу сти“.41

Већ је ис так ну то да је оно што по се ду је ста тус хи је ро фа ни је не што 
нео бич но, стра но, но во. Европ ски ис тра жи ва чи су за бе ле жи ли да су уро ђе-
ни ци че сто оно што је за за пад ног чо ве ка не што крај ње про фа но, а са чи-
ме они до та да ни су има ли ис ку ства (нпр. ко њи, зе че ви, не ки за чи ни и ору-
ђа) про гла ша ва ли за та бу. Ме ђу тим, ка да би се са тим упо зна ли и ка да би 
оно по ста ло уоби ча је но, оно је и за њих по при ма лао ка рак тер не чег про фа-
ног. Да кле, као што се не што из про фа ног под руч ја мо же уз ди ћи не ком сво-
јом нео бич но шћу до ста ту са хи је ро фа ни је, та ко и не што што се ра ни је сма-
тра ло све тим че сто по ста не не што крај ње про фа но. Про цес про фа на ци је 
ка рак те ри сти чан је пре све га за За пад то ком но во ве ков ног пе ри о да, ка да се, 
по Мак су Ве бе ру (We ber), до га ђа убр за но раш ча ра ва ње (Ent za u be rung) све-
та. Има ју ћи у ви ду овај ди на ми чан од нос све тог и про фа ног, Ели ја де ка же: 
„Исто ри ја ре ли ги је је у ве ли кој ме ри исто ри ја од у зи ма ња и до да ва ња вред-
но сти раз ли чи тим об ли ци ма све тог.“ На и ме, че сто се до га ђа да за но ве ре-
ли гиј ске фор ме „древ не хи је ро фа ни је не са мо гу бе свој из вор ни сми сао ма-
ни фе сто ва ња не ког мо да ли те та све тог, већ се сма тра ју пре пре ка ма на пу ту 
ка са вр ше ни јем ’вер ском жи во ту’“. Што се ти че од но са пре ма древ ним хи-
је ро фа ни ја ма, без об зи ра о ко јој се ре ли ги ји ра ди, мо гу ћа су два ста ва. Ели-
ја де их име ну је као идо ло по клон ство и ико но бор ство. Сма тра ју ћи да по се-
ду ју ви ши ни во обра зо ва но сти и ду хов но сти од оних ко ји ве ру ју у древ не 
хи је ро фа ни је, ико но бор ци их на про сто од ба цу ју. За раз ли ку од та квог ико-
но бо рач ког крај ње не га тор ског ста ва, ико но по клон ство се, по шту ју ћи ди ја-
лек ти ку све тог, за ла же за одр жа ва ње и пре вред но ва ње ста рих хи је ро фа ни-
ја, а не за њи хо во од ба ци ва ње. По ико но по клон ству, „све то се ма ни фе сту је 
кроз не што дру га чи је од ње га са мо га (…), али се чо ве ку ни ка да не от кри ва 
не по сред но и са свим“.42 Бу ду ћи да је, да кле, с ап со лут ног ста но ви шта сва ка 

40  Исто, стр. 37.
41  Исто, стр. 39.
42  Исто, стр. 48.
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хи је ро фа ни ја огра ни че на и не до вољ на, не ма раз ло га да их од ба цу је мо, већ 
им мо же мо до де ли ти дру га чи је функ ци је у но вој рели гиј ској кон сте ла ци ји.43

Плод ност раз ли ко ва ња све тог и про фа ног у раз у ме ва њу раз ли чи тих 
ре ли гиј ских фе но ме на Ели ја де је де мон стри рао у сво јим број ним спи си ма. 
По што не ма про сто ра за де таљ ни је из ла га ње ње го вих уви да, огра ни чи мо 
се на то да укажемо на не ко ли ко ка рак те ри стич них мо ме на та ка да је у пи-
та њу све то. Пре све га, Ели ја де с пра вом ис ти че да по сто ји су штин ска раз-
ли ка из ме ђу два на чи на бив ство ва ња у све ту, ре ли ги о зног и све тов ног. Док 
је за ре ли ги о зни на чин до жи вља ва ња све та су штин ска раз ли ка из ме ђу све-
тог и про фа ног, у окви ру све тов ног по гле да на свет не ма ме ста за све то. Ва-
жно је при том под се ти ти да је све тов ни на чин бив ство ва ња у све ту не у по-
ре ди во мла ђи од ре ли ги о зног, јер он по сто ји тек не ко ли ко по след њих ве ко-
ва. За раз ли ку од мо дер ног, се ку ла ри зо ва ног чо ве ка, ко ме је стран ка ко до-
жи вљај све то сти про сто ра и вре ме на та ко и иде ја о све то сти по је ди них бив-
ству ју ћих, чо век „ар ха ич них дру шта ва по ка зу је те жњу да жи ви што ви ше у 
све то ме или у бли зи ни по све ће них пред ме та“.44 Раз лог је јед но ста ван: све то 
је као ма ни фе ста ци ја бо жан ског из вор би ћа и плод но сти, си но ним за здра-
вље, веч ност, истин ску ствар ност. Ње го ву он то ло шку жеђ за би ћем и веч но-
шћу мо же да уто ли са мо до дир са све тим, јер тим до ди ром се све тост пре-
ли ва на ње га и пре о бра жа ва га.

За раз ли ку од мо дер ног чо ве ка, ко ме је про стор хо мо ген и не у тра лан, 
за ре ли ги о зног чо ве ка „про стор ни је хо мо ген, он има пре ки де, пу ко ти не: 
по сто је де ло ви про сто ра ко ји су ква ли та тив но раз ли чи ти од дру гих“. Ар-
ха ич ни чо век раз ли ку је све ти, тј. „’ја ки’, зна чај ни про стор“ и онај про фа-
ни, не по све ће ни, „без струк ту ре и по сто ја но сти, јед ном ре чи: аморф ни про-
стор“. Про стор ко ји се до жи вља ва као са кра лан по се ду је тај ква ли тет због 
то га што се ве ру је да је он ме сто про до ра тран сцен ден ци је у свет. Са мим 
тим што је то ме сто по све ће но до ди ром са бо жан ском си лом, оно по при-

43  Овај став бли зак је хин ду и стич кој ре ли ги ји, ко ја ис по ља ва раз у ме ва ње за раз ли-
чи те об ли ке по што ва ња бо жан ског. Иако сва ка ко по сто ји хи је рар хи ја ду хов ног уз ра ста ња, ни 
на је дан об лик ре ли ги је не гле да са пре зи ром, бу ду ћи да вла да уве ре ње да су сви они пу те ви 
и ста ни це ка крај њем ци љу. Увид да је Исти на као та ква не из ре ци ва, да сви об ли ци ре ли ги-
је са мо на де ли ми чан на чин са гле да ва ју бо жан ску ствар ност, ис ка зан је у чу ве ној па ра бо ли о 
слеп ци ма ко ји су по ку ша ли да опи шу свој до жи вљај сло на. Њи хов опис за ви сио је од то га да 
ли су до та кли гла ву, сур лу, кљо ву, ле ђа или но гу сло на. Спо ре ње сле пих о то ме ко је у пра ву 
би ло би сме шно за оног ко ји ви ди. На рав но, та кав то ле ран тан од нос пре ма раз ли чи тим об ли-
ци ма ре ли ги је, у очи ма хри шћа на, ко ји ве ру ју да су у по се ду от кри ве не исти не, пред ста вља 
из раз не при ме ре не ре ла ти ви за ци је исти не, чи ја је по сле ди ца да се вер ни ци идо ло по кло нич-
ких кул то ва оста вља ју у роп ству де мон ских си ла. 

44  Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, стр. 13.
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ма ка рак тер сре ди шта ко смо са и пред ста вља „’стал ну’ тач ку, цен трал ну осу 
свих бу ду ћих ори јен та ци ја“.45 Осим то га, древ ни чо век ве ру је да је то сре-
ди ште све та упра во ме сто ства ра ња све та, од но сно жа ри ште из ко јег се бо-
жан ском ин тер вен ци јом од и гра ло пре о бли ко ва ње ха о са у ко смос.46 Због тог 
свог зна ча ја, оно је нај до стој ни је да се на ње му са гра ди цен трал ни храм, ко-
ји ће зра че њем сво је све то сти осве шта ва ти те ри то ри ју на ко јој жи ви до тич-
на вер ска за јед ни ца.47

Иако у све сти ар ха ич ног чо ве ка жи ви мит ска пред ста ва о сре ди шту 
све та, о тач ки про до ра све тог у свет, по ста вља се пи та ње као пре по зна ти ту 
тач ку, од ре ди ти то нај све ти је ме сто. Нај лак ше је уко ли ко се оно ди рект но 
от кри ва, по сред ством му ње ви те хи је ро фа ни је. Али ако ди рект на хи је ро фа-
ни ја из о ста је, љу ди се осла ња ју на по сред но пре по зна ва ње на осно ву зна-
ко ва или пак на при зи ва ње ви ших си ла да бу де ми ло сти ве и по ша љу знак.

„Же ља ре ли ги о зног чо ве ка да жи ви у све том“ од го ва ра ње го вој по-
тре би да „жи ви у ствар ном и ефи ка сном све ту, а не у илу зи ји“.48 Оту да те-
ри то ри ја на ко јој он жи ви, да би је до жи вља вао као при сну и при ја тељ ску, 
мо ра би ти са кра ли зо ва на. У по за ди ни мит ске про тив ста вље но сти ко смо са 
и ха о са ни је те шко на слу ти ти су прот ност све тог и про фа ног. За древ на дру-
штва те ри то ри ја ко ју оно на ста њу је је сте ко смос, док је оно из ван „не ка вр-
ста ’дру гог све та’, стра ни ха о тич ни про стор, на ста њен аве ти ма, ’стран ци-
ма’“, ко ји су си но ним за зле, де мон ске, не при ја тељ ске си ле. Бу ду ћи да је те-
ри то ри ја на ко јој древ ни чо век жи ви све та, ње гов ре ли ги о зни за да так је да 
је бра ни по сва ку це ну од мрач них си ла. „Јед на не по зна та, стра на, не за у зе та 
те ри то ри ја (што че сто зна чи: не за у зе та од стра не ’на ших’) још увек је део 
флу ид ног и аве тињ ског мо да ли те та ’Ха о са’. За у зи ма ју ћи је и, на ро чи то, на-
ста њу ју ћи се на њој, чо век је сим бо лич ки пре тва ра у Ко смос, по мо ћу ри ту-
ал ног по на вља ња ко смо го ни је.“49

Све то би, да кле, би ло оно што омо гу ћа ва жи вот до сто јан чо ве ка. 
Храм, ко ји је по диг нут на тач ки про до ра све тог у свет, ко ји кроз axis mun-

45  Исто, стр. 19.
46  За древ ног чо ве ка ка рак те ри стич но је сле де ће ве ро ва ње: „Уни вер зум се ра ђа из 

Цен тра, он се ши ри из јед не цен трал не тач ке ко ја је исто што и ’пу пак’ код чо ве ка“ (Исто, 
стр. 35).

47  Бу ду ћи да се ве ру је да је храм ре пли ка уни вер зу ма, шта ви ше да пре сли ка ва са му 
не бе ску сфе ру, он не мо же би ти про из во љан са гра ђен, већ ис кљу чи во на осно ву од бо га до-
би је ног тран сцен дент ног мо де ла. Са мим тим што је бож ја ку ћа, „Храм кон ти ну и ра но са кра-
ли зу је Свет, јер га у исто вре ме пред ста вља и са др жи“. Упр кос то ме што свет би ва оне чи шћа-
ван људ ским злом, он не пре кид но би ва „про чи шћа ван све то шћу све ти ли шта“ (Исто, стр. 46). 

48  Исто, стр. 25.
49  Исто, стр. 26.
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di по ве зу је наш свет са гор њим, не бе ским све том и под зе мљем и омо гу ћа-
ва нам ко му ни ка ци ју са Бо гом, од но сно бо го ви ма, кон ти ну и ра но осве шта-
ва свет. Док би за на уч ну свест би ло ну жно да по сто ји са мо јед но ме сто ко је 
је цен тар све та, ко је је тач ка ства ра ња све та, за мит ску свест мно штво цен-
та ра не пред ста вља про блем, бу ду ћи да „ни је реч о ге о ме триј ском про сто-
ру, већ о ег зи стен ци јал ном и све том про сто ру, ко ји пред ста вља са свим дру-
га чи ју струк ту ру, ко ја је под ло жна бес ко нач но сти пре ки да, и да кле по год на 
за оп ште ње са тран сцен дент ним“.50

Ар ха ич ни чо век на сто ји да бу де у све том про сто ру што је че шће мо-
гу ће. Ту ње го ву же љу не мо же да за до во љи по вре мен бо ра вак у хра му. Он 
же ли да и ње го во не по сред но ста ни ште, би ло да је у пи та њу ша тор, ко ли-
ба или ку ћа, бу ду све ти про стор. Као што град окру жу ју зи до ви ко ји га сим-
бо лич ки шти те од не при ја тељ ских де мон ских си ла, та ко се огра ђу је и ку ћа. 
Жр тве се не при но се са мо при ли ком град њи хра мо ва или вла дар ских па ла-
та, не го и при ли ком из град њи ку ћа. То жр тво ва ње сим бо лич ки по на вља чин 
по бе де Бо га над ажда јом, оли че њем си ла ха о са, на по чет ку вре ме на. Кућ ни 
праг је ме сто пре ки да хо мо ге ног про сто ра, ме сто на ко јем се при но се жр тве 
ра ди за шти те до ма од де мон ских си ла. Као што храм има отвор увис, ко ји 
омо гу ћа ва ко му ну ка ци ју са бо жан ском сфе ром, та ко отвор за дим на ко ли би 
или цен трал ни стуб на ша то ру има ју сим бо лич ку уло гу Аxis mun di – по твр-
ду да је и по ро дич но ста ни ште та ко ђе сво је вр сни цен тар све та (до ду ше, се-
кун дар ни), а ти ме све ти про стор.

Kао што ре ли ги о зни чо век раз ли ку је све ти и про фа ни про стор, та-
ко он раз ли ку је све то и про фа но вре ме. Ели ја де ис ти че: „Слич но про сто-
ру, ни вре ме за ре ли ги о зног чо ве ка ни је јед но о бра зно и без пре ки да.“ Раз до-
бља све тог вре ме на по сред ством об ре да пре ки да ју кон ти ну и тет сва ко днев-
ног про фа ног вре ме на и уме ћу се у ње га. За раз ли ку од не по врат ног, сла бог, 

50  Исто,стр. 45. „У Егип ту се ве ро ва ло да је тво рац из ро нио из во да ха о са и се би на-
пра вио хум ку су ве зе мље на ко јој је мо гао да ста не.“ Ме сто те искон ске, пр во бит не хум ка је 
све то, јер је ода тле за по че то ства ра ње све та. Не са мо што се храм гра ди на том све том ме сту 
не го он сво јим из гле дом под се ћа на искон ску хум ку. За ни мљи во је да су Егип ћа ни за сва ки 
свој ве ли ки храм, би ло да се ра ди о Хе ли о по ли су, Мем фи су, Те би или Хер мон ти су, твр ди ли 
да је са гра ђен упра во на ме сту где се на ла зи ла искон ска хум ка. Та ко се и за храм у Фи ла ма 
ка же: „Овај (храм) на стао је кад још ни шта ни је по сто ја ло и зе мља још ле жа ла у мра ку и та-
ми.“ Док ми сма тра мо да би „мо ра ло би ти са мо јед но је ди но ме сто ко је се по мо ли ло из ха о-
тич них во да“, за древ ног чо ве ка ви ше искон ских ме ста не пред ста вља про блем. Мит ска ло-
ги ка дру га чи је функ ци о ни ше од на ше. По њој, сва ко од тих ме ста је пр во са мом чи ње ни цом 
да је на ње му по диг нут храм, бу ду ћи да се храм по пра ви лу гра ди на том из вор ном све том ме-
сту. Ви ди: Х. и Х. А. Франк форт – Џ. А. Вил сон – Т. Ја коб сен, Од ми та до фи ло зо фи је, Ми-
нер ва, Су бо ти ца – Бе о град, 1967, стр. 30-32.
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ефе мер ног про фа ног вре ме на, „све то Вре ме је по са мој сво јој при ро ди по-
врат но“ за то што је оно за пра во „пр во бит но мит ско Вре ме ко је је учи ње-
но при сут ним“.51 О од но су ар ха ич ног чо ве ка пре ма вре ме ну, Ели ја де ка же: 
„По што је све то и ја ко Вре ме из вор но Вре ме, чу де сни тре ну так у ко јем се по 
пр ви пут ис по љи ло, чо век ће на сто ја ти да се пе ри о дич но вра ти у то из вор-
но Вре ме.“52 И то не по сред ством пу ког се ћа ња, већ ак ту ал но и не по сред но, 
у са да шњо сти. На и ме, ре ли ги о зни пра зник не сво ди се на пу ко се ћа ње на 
не ки дав ни до га ђај, већ се са сто ји „у ре ак ту а ли за ци ји не ког све тог до га ђа ја 
што се од и грао у мит ској про шло сти, ’на по чет ку’“.53

До ду ше, не ко би мо гао да при го во ри да и за не ре ли ги о зног чо ве ка 
сва ко вре ме ни је истог ква ли те та, исте „гу сти не“, да мо же мо раз ли ко ва ти 
не са мо вре ме ра да од вре ме на ра зо но де, не го и хро но ме тар ско вре ме од пу-
но ће згу сну тог исто риј ског вре ме на.54 Ме ђу тим, бу ду ћи да је све тов ном чо-
ве ку стра на иде ја бо жан ског де ло ва ња у по чет ку вре ме на, ко је је по све ти ло 
то пр во бит но вре ме, ње му вре ме „не мо же да пред ста вља ни ти пре кид, ни-
ти ’ми сте ри ју’“.55 Ре ли ги о зни пра зник је за древ ног чо ве ка нај че шће ве зан 
за бо жан ско ства ра ње све та на по чет ку вре ме на. О оном што пред ста вља су-
шти ну ре ли ги о зног пра зни ка и ка лен да ра, Ели ја де ка же: „Пе ри о дич на ре ак-
ту а ли за ци ја ства ра лач ких чи но ва бо жан ских би ћа in il lo tem po re са чи ња ва 
све ти ка лен дар, скуп пра зни ка. Пра зник се увек од ви ја у из вор ном вре ме-
ну“.56 За чо ве ка ар ха ич них за јед ни ца го ди на пред ста вља за тво рен круг, ко ји 
се увек из но ва по на вља, али са сва ком Но вом го ди ном об на вља се и пре по-
ра ђа сâмо вре ме, баш као и ко смос. Древ ни чо век је ве ро вао да свет вре ме-
ном ста ри, да се ха ба и гу би ви тал ност.57 Ко смо су је пре ти ла опа сност да се, 
због гре шног чо ве ко вог по на ша ња, дез ин те гри ше и рас тво ри у ха о су. Ко-
смич ка од го вор ност чо ве ка би ла је да то спре чи, из ме ђу оста лог и ти ме што 

51  Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, стр. 51.
52  Исто, стр. 60.
53  Исто, стр. 51. По пра во слав ном уче њу, ли тур гиј ско вре ме, као све то вре ме, чи ни 

нас са вре ме ни ци ма Ису са Хри ста. „Сва ко ли тур гиј ско чи та ње Је ван ђе ља нас сме шта у до-
га ђај на ко ји се од но си. ’У вре ме оно’, та све ште на фор му ла ко јом по чи ње сва ко ли тур гиј-
ско чи та ње Је ван ђе ља озна ча ва ’све ште но вре ме’ – in il lo tem po re – то јест са да“ (Па вел Ев-
до ки мов, Пра во сла вље, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 220). Про фа но вре ме се осве-
ћу је и ис ку пљу је по го то во о ве ли ким пра зни ци ма, као што је Вас крс, „јер на ро чи ту бла го-
дат Го спод из ли ва он да у вре ме“ (Ју стин По по вић, Бо го но сни Хри сто слов, Ма на сти ра Хи-
лан дар, 2007, стр. 231).

54  Ви ди: Ernst Bloch, Dif fe ren zi e run gen im Be griff Fortschritt, Ber lin Aka de mie, Ber-
lin, 1957, стр. 35.

55  Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, стр. 53.
56  Исто, стр. 63.
57  Ви ди: Mir cea Eli a de, Mit i zbi lja, Ma ti ca hr vat ska, Za greb, 1970, стр. 57-58.
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ће про сла вља њем ре ли ги о зних пра зни ка, пре све га Но ве го ди не, ре ак ту а ли-
зо ва ти бо жан ско ства ра ње све та. Ве ро ва ло се да би на тај на чин по сто је ћи 
свет мо гао би ти осна жен и под мла ђен при ли вом све те бо жан ске енер ги је.58 
За древ ног чо ве ка „Свет се об на вља го ди шње, дру гим ре чи ма, он сва ке но-
ве го ди не по но во про на ла зи пр во бит ну ’све тост’, ка кву је имао ка да је иза-
шао из ру ку Твор ца“.59

Као што ар ха ич ни чо век же ли да жи ви у све том про сто ру, да је што 
бли же пуп ку све та, ме сту про бо ја тран сцен ден ци је у има нен ци ју све та, ме-
сту иси ја ва ња све те енер ги је, та ко он жу ди да „жи ви у бо жан ском при су ству 
и у са вр ше ном све ту“.60 Да би био у при су ству бо го ва, хе ро ја и све тих пре-
да ка, он на сто ји да ре ак ту а ли зу је из вор но вре ме ства ра ња све та, ка да су бо-
го ви би ли де лат ни и при сут ни у све ту. Че жњи древ ног чо ве ка за са вр шен-
ством по чет ка, од го ва ра па ган ска жуд ња за Злат ним до бом и ју де о хри шћан-
ска че жња за рај ским ста њем.

Уло га ми та је да „при ча све ту при чу“, да из ве сти о оно ме што се до го-
ди ло на по чет ку вре ме на. „Је дан пут ’из ре чен’, то јест от кри вен, мит по ста је 
не по сред на исти на и осно ва ап со лут не исти не“.61 Бу ду ћи да ар ха ич ни чо век 
по и сто ве ћу је све то и истин ски ствар но, оно што „при па да под руч ју про фа-
но га не уче ству је у Би ћу, јер про фа но ни је би ло он то ло шки за сно ва но пре-
ко ми та, оно не ма узор ни мо дел“.62 Са мим тим што је из вор на де лат ност бо-
го ва и хе ро ја за пра во све та де лат ност, она по ста је обра зац за чо ве ко во по на-
ша ње. Древ ни чо век се тру ди да по дра жа ва узор ни мо дел не са мо то ком ре-
ли ги о зног пра зни ка, ка да се ре ак ту а ли зу ју пр во бит ни бо жан ски чи но ви, не-
го и у сва ко днев ном жи во ту. Све оно што би чо век чи нио са мо вољ но, не ма-
ју ћи у ви ду из вор ни мит ски мо дел, пред ста вља ло би „не ствар ну“ де лат ност 

58  До ду ше, уко ли ко зло на ра сте пре ко сва ке ме ре, не из бе жна је ка та кли зма. Древ-
ни чо век узрок по то па ви ди „у људ ским гри је си ма, а исто та ко и у ста ро сти Сви је та“. Ипак, 
про паст све та за древ ног чо ве ка ни ка да ни је де фи ни тив на, већ је увод у нов по че так. За ње га 
„пот пу но ура ња ње Зе мље у Во де, или уни ште ње ва тром, ко јем сли је ди по ја вљи ва ње дје ви-
чан ске Зе мље, сим бо ли зи ра ју по вра так ка о су и ко змо го ни ји“ (Исто, стр. 53).

59  Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, стр. 56. Овај увид Ели ја де че сто по на вља. Ис-
та кав ши да „Но ва Го ди на од го ва ра пр вом да ну Ства ра ња“, он ка же: „Све ти ка лен дар пе ри о-
дич но под мла ђу је Вре ме јер га до во ди до по ду да ра ња са из вор ним Вре ме ном, са ’сна жним’ 
и ’чи стим’ Вре ме ном“ (Исто, стр. 77). У об ред ном про сла вља њу Но ве го ди не зна чај ну уло-
гу има вла дар, јер он сво јом де лат но шћу сим бо ли зу је оно што је учи нио бог на по чет ку вре-
ме на. Бу ду ћи да је у све сти древ ног чо ве ка вла дар по и сто ве ћен са бо гом, кон се квен ца мит-
ског по гле да на свет је са свим ло гич на: „краљ об на вља чи тав Ко змос“ (Mir cea Eli a de, Mit i 
zbi lja, стр. 41).

60  Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, стр. 67.
61  Исто, стр. 69.
62  Исто, стр. 70.
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и при па да ло би ин фе ри ор ном под руч ју про фа ног. Жу де ћи да бу де ства ран 
и истин ски чо век, а не тек сла ба, илу зор на „сен ка“ чо ве ка, древ ни чо век је 
по дра жа вао бо го ве и мит ске прет ке. Раз лог је јед но ста ван: „Пра ви чо век по-
ста је се са мо по ко ра ва ју ћи се уче њу ми то ва, по дра жа ва њем бо го ва.“63

Imi ta tio dei, баш као и на сто ја ње да се жи ви у све том про сто ру и све-
том вре ме ну, за циљ има ју по све ће ње и осна жи ва ње чо ве ка, ње гов он то ло-
шки пре о бра жај. Од при ли ва жи во твор не енер ги је бо жан ског из во ра чо век 
ће има ти ко ри сти не са мо у не ка квој из дво је ној ду хов ној сфе ри не го и у сва-
ко днев ном, про фа ном жи во ту, би ло да су у пи та њу ле ти на, лов, здра вље или 
дру штве ни ста тус. Сва ка ко ни је слу чај но што се пред обо ле лом осо бом ре-
ци ту је ко смо го ниј ски мит. Ве ру је се да се на тај на чин бо ле сник пре но си у 
из вор но, „ја ко“, све то вре ме, ко је је пу но жи вот не енер ги је. Том енер ги јом 
се ис пу ња ва и осна жу је ис цр пље но те ло бо ле сни ка, те до ла зи до ње го вог 
оздра вље ња. Уко ли ко се пак при ме њу је не ка кав лек, ве ру је се да он по ста је 
де ло тво ран тек уко ли ко се об ред но бо ле сник „под се ти на ње го во по ре кло“64 
у из вор ном, чи стом вре ме ну.

Све то ни је од су штин ског зна ча ја са мо за древ ног чо ве ка, ко ме се про-
фа но чи ни ло као ни жи ни во ствар но сти. Ре ли о ги о зни љу ди и у на ше вре-
ме, без об зи ра на чи ње ни цу што мо но те и стич ке ре ли ги је не гу ју ли не ар ну а 
не ци клич ну кон цеп ци ју вре ме на, има ју сли чан од нос пре ма све том про сто-
ру и вре ме ну. Ели ја де је ука зао да се ана ли зом ар хи тек тон ског ре ше ња ви-
зан тиј ске цр кве мо же уочи ти да она има ко смо ло шку сим бо ли ку. Док са ма 
цр ква по дра жа ва не бе ски Је ру са лим, ол тар, ко ји се на ла зи на ис то ку гра ђе-
ви не, сим бо ли зу је рај. „Као сли ка Ко смо са, ви зан тиј ска цр ква оте ло тво ру је 
и исто вре ме но са кра ли зу је Свет.“65 У ју да и зму и хри шћан ству вре ме ви ше 
ни је ко смо ло шко, већ исто риј ско. Бу ду ћи да се, по хри шћан ском ве ро ва њу, 
Бог оте ло тво рио, „са ма Исто ри ја је по ста ла по год на за по све ћи ва ње“.66 Иа-
ко хри шћан ски ка лен дар не ма у ви ду из вор но, мит ско вре ме, већ оно ко је је 
ве за но за Хри сто ву зе маљ ску ег зи стен ци ју, са мим тим што ро ђе ње Бо го чо-
ве ка пред ста вља исто риј ску пре крет ни цу, ко јом се вре ме за хва љу ју ћи те о-
фа ни ји на не ки на чин по но во ра ђа, „Исто ри ја се по ка зу је као но ва ди мен зи-
ја при су ства Бо га у све ту“, а ти ме „по ста је све та при ча“.67 

63  Исто, стр. 73.
64  Исто, стр. 62.
65  Исто, стр. 48.
66  Исто, стр. 81.
67  Исто, стр. 82. 



98 Зоран Кинђић: СВЕТО

Ели ја де о ве ана ли зе на ве о ма увер љив на чин по ка за ле су да ре ли ги о-
зни чо век, упр кос то ме што у из ве сној ме ри за зи ре од све тог као не чег по-
тен ци јал но опа сног, жу ди да жи ви у све том про сто ру и све том вре ме ну, да 
до ти че све те пред ме те и ко му ни ци ра са све тим осо ба ма. На до ве зу ју ћи се на 
Ели ја де о ве уви де, под се ти мо да се ре ли ги ја не сво ди на по што ва ње све тог 
ра ди уна пре ђи ва ња све тов не ко ри сти и из бе га ва ња евен ту ал не ка зне.68 Циљ 
ре ли ги је, по го то во оне ду хов но уз на пре до ва ле, је пре све га ду хо ван. На и-
ме, ре ли ги ја чо ве ку тре ба да омо гу ћи не са мо ду хов но здра вље не го и спа-
се ње. А спа се ње се сти че ти ме што се чи сти мо од стра сти и по ста је мо што 
је мо гу ће ви ше слич ни оном све том. Вр ху нац ре ли ги је је по ста ја ње све тим, 
по и сто ве ћи ва ње са све тим, тј. обо же ње. „Бу ди те све ти, јер сам ја свет“ (3. 
Мојс. 19, 2), по ру чу је Бог вер ни ци ма. За хри шћа ни на, ма да ве ћи на да на-
шњих мла ких хри шћа на то га ни је све сна, циљ би тре ба ло да бу де да се по-
сте пе ним пре о бра жа ва њем упо до би Хри сту, да се охри сто ви, да се по и сто-
ве ти са све тим Пра о бра зом. По ми ња њем све тог име на у Ису со вој мо ли тви, 
уче ство ва њем у све тој ли тур ги ји, а по го то во уно ше њем у се бе све тог те ла и 
кр ви Хри сто ве у све тој тај ни ев ха ри сти је, хри шћа нин по сте пе но чи сти сво-
ју па лу при ро ду и осве ћу је сво је би ће.

На ро чи ту ва жност на ду хов ном пу ту, не са мо у хри шћан ству не го и 
у дру гим ре ли ги ја ма, пред ста вља ко му ни ка ци ја са све тим осо ба ма. Та кве 
осо бе ни су са мо при мер за угле да ње, све до чан ство да је ду хов ни циљ оства-
рив, не го сво јим са ве ти ма, а по го то во ду хов ним ру ко во ђе њем, мо гу да олак-
ша ју тр но вит под ви жнич ки пут, пре пун де мон ских зам ки и ис ку ше ња. Они-
ма ко ји су отво ре ни за зра че ње ду хов не енер ги је све тих осо ба, мно го ви ше 
од пу ке по у ке ре чи ма зна чи по у ка би ћем, ко ја се од и гра ва уко ли ко су они у 
њи хо вој бли зи ни.69

68  Ка зна се до га ђа упра во због огре ше ња о све то. У мно гим ре ли ги ја ма на во де се 
број ни при ме ри ка ко је опа сно оскр на ви ти све то. Ста ри за вет го во ри, на при мер, о Бож јој 
ка зни ко ју су ис ку си ли Фи ли сте ја ца ко ји су оте ли За вет ни ков чег (1. Сам. 5), као и о слу ча ју 
ка да су две ме две ди це рас тр гле де цу ко ја су се ру га ла све том чо ве ку (2. Цар. 2, 23-24). При-
ме ри ка зне за огре ше ње о све то при сут ни су и у на шем вре ме ну. Ал бан ски мла ди ћи ко ји су 
2004. сру ши ли ма на стир Зо чи ште по лу де ли су.

69  О свом не вер бал ном од но су са ду хов ним учи те љем Јо га нан да (Yoga na na da) ка же: 
„Сва ки пут кад бих до дир нуо Šri Yuk te šva ro va све та сто па ла, ти је ло ми је по бо жно за тре пе-
ри ло. Yogi ji ка жу да учи тељ мо же ду хов но маг не ти зи ра ти уче ни ка, ако га овај с по што ва њем 
до дир не. (...) Мо же се до го ди ти да му се ба рем на трен по диг ну тај ни ве ло ви maye и он про-
ви ри у ствар ност бла жен ства“ (Pa ra ma han sa Yoga nan da, Auto bi o gra fi ja jed nog yogi ja, Ar ssa na, 
Za greb, 1991, стр. 90). Слич но да ле ко и сточ ном ис ку ству упи ја ња енер ги је ду хов ног учи те ља 
не мим се де њем крај ње го вих но гу, и у пра во сла вљу се го во ри о бла го твор ном деј ству пре би-
ва ња уз све ти те ља. При ча се да су тро ји ца мо на ха има ла оби чај да сва ке го ди не по се те Св. 
Ан то ни ја. За раз ли ку од дво ји це ко ја су по ста вља ла раз ли чи та ду хов на пи та ња, тре ћи је увек 
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Не ма сум ње да је циљ хри шћа ни на да се угле да на Хри ста, Бо го чо-
ве ка, да се по и сто ве ти са њим, али по ста вља се пи та ње да ли слич но ва-
жи и за ре ли ги је ко је се уз др жа ва ју од го во ра о Бо гу. Иако и у окви ру бу ди-
зма има оних ко ји обо жа ва ју Бу ду (Bud dha) као бо жан ство, ко ји му се мо-
ле, ко ји се кла ња ју пред ње го вим ки по ви ма, за хи на ја на бу ди зам, а по го то-
во за зен бу ди зам, на гла сак ни је на обо жа ва њу Бу де, већ на вла сти том бу-
ђе њу. Уочив ши по тен ци јал ну ште ту од идо ло по кло нич ког по што ва ња Бу де 
као бо га, зен бу ди сти су раз ви ли оби чај да не гу ју на из глед све то грд не из ја-
ве као што су: „Кад ви диш Бу ду, пљу ни Бу ду“, или „Оша ма ри Бу ду“, па чак 
и „Уби Бу ду“.70 Раз лог то ме сва ка ко ни је не по што ва ње под ви га ко јим се Га у-
та ма Си дар та (Sid dhar ta) про све тлио и про бу дио, а по го то во не ње го вог уче-
ња о спа се њу, не го у уви ђа њу по тен ци јал не опа сно сти од то га ако се ду хов-
ни аспи рант пре ви ше осла ња на дру гог, а за не ма ру је бу да ство уну тар са мог 
се бе. Сâм Бу да је на са мр ти свом оми ље ном уче ни ку Анан ди (Anand ha), ко-
ји је био оча јан што учи тељ уми ре а он се ни је про све тлио, ре као: „Бу ди све-
тлост са мом се би.“71 У зен бу ди зму се сма тра по гре шним уко ли ко се не што 
дру го на идо ло по кло нич ки на чин по шту је као све то. Ду хов ни им пе ра тив је 
оства ре ње вла сти тог про све тље ња, чи ме се ауто мат ски по ста је свет. По вр-
шна ко му ни ка ци ја са оним све тим је и у зен бу ди зму у и ха си ди зму ин фе ри-
ор на у од но су на би ти „ов де и са да“, би ти пот пу но, без остат ка у де лат но-
сти ко ја се оба вља, ма ко ли ко се она на из глед чи ни ла про фа ном.72 Да кле, у 
бу ди зму, баш као и у ђа и ни зму и та о и зму, ни је то ли ко бит но би ти у од но су 
са оним спо ља шњим све тим, ко ли ко по ста ти свет.

Има ју ћи у ви ду све што је ре че но, с пра вом се мо же за кљу чи ти да не-
ма ре ли ги је без све то сти. Кри за ре ли ги је, о ко јој се да нас то ли ко го во ри, по-

ћу тао. Ка да га нај зад Св. Ан то ни је упи та за што он стал но до ла зи а ни шта га не пи та, овај 
од го во ри: „До вољ но ми је да те гле дам, оче“ (Ста реч ник, Бе се да, Но ви Сад, 2008, стр. 54).

70  Ука зав ши да се Бо ди дар ма (Bod hid har ma) на не ким сли ка ма пред ста вља ка ко це-
па све ти спис, да се о јед ном зен мај сто ру при ча да је то ком зи ме, да би се угре јао, за ло жио 
др ве ну ста туу Бу де, Ба у длер под се ћа на ка рак те ри стич ну из ја ву јед ног ки не ског зен учи те-
ља: „Ако на твом пу ту ка про све тље њу срет неш Бу ду, уби Бу ду; и ако срет неш зен па три јар-
ха, уби па три јар ха“ (Ge org Ba u dler, Ge walt in den Wel tre li gi o nen, Wis sen scha ftlic he Buc hge-
sellschaft, Darm stadt, 2005, стр. 114).

71  Os ho, Dang dang do ko dang, Esot he ria, Be o grad, 1996, стр. 165.
72  Ва жни је од оног што се ра ди и шта је објект де лат но сти је на чин на ко ји се не-

што ра ди. Осла ња ју ћи се на ка ба ли стич ко уче ње да су бо жан ске искре рас пр ше не у све ко ли-
ком бив ству ју ћем, ха сид ски учи те љи су твр ди ли да по бо жни „Је вре јин мо же да ис ку си Бо-
га у нај ма њем чи ну свог сва ко днев ног жи во та – док је де, пи је или во ди љу бав са сво јом же-
ном“. На рав но, пред у слов је да он при том у пот пу но сти бу де пре дан осо би или ства ри „са 
ко јом се у том тре нут ку ба ви“ (Ка рен Армстронг, Исто ри ја Бо га, На род на књи га – Ал фа, Бе-
о град, 2005, стр. 369-370).
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ти че упра во од то га што у на шем ма те ри ја ли стич ком све ту, све то све ви ше 
бле ди и иш че за ва. Мо гло би се ре ћи да наш свет све ви ше по ста је не свет 
(Un welt) за то што је све ма ње свет (he i lig), а све ви ше све то ван.73 Уко ли ко 
би оно све то пот пу но на ста ло из све та, уко ли ко ме ђу на ма ви ше не би би-
ло све ти те ља, ви ше не би би ло раз ло га да свет по сто ји.74 По ју де о хри шћан-
ском ве ро ва њу, као што је пр во бит ни свет, пре Ада мо вог па да, од ли ко ва ла 
све тост, та ко се оче ку је да ће и бу ду ћи свет, у ес ха то ну, зра чи ти све то шћу. У 
ме ђу вре ме ну, на на ма је да по ку ша мо да ре а ли зу је мо по тен ци јал све то сти у 
на ма, ка ко не би смо као не љу ди пре би ва ли у не све ту.
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THE SACRED 

Abstract:

Having indicated difficulties in understanding the sacred in our secularized times, 
the author attempts to clarify the phenomenon by relying on commentaries by Rudolf 
Otto and Mircea Eliade. He emphasizes that Otto demonstrated that the sacred, as a 
religious category, cannot be reduced to the good. The sacred is a complex category 
that consists of irrational and rational moments. After detailed consideration of different 
dimensions of perception of the sacred, the author concurs with Ottos’s statement that 
the problem of the Western European man is the unfamiliarity with the perception of the 
sacred. The author also devotes considerable attention to Eliade’s delicate interpretation 
of the relation between the sacred and the profane, whether it be an object or a person, 
whether it be space and time. He concurs with Eliade’s judgement that profane has 
become predominant in lives of most of contemporary people, unlike mythical times when 
a man aimed at imitating an archetype. Having stressed that the ultimate goal of religion 
is man’s spiritual transformation, i. e. becoming sanctified, the author concludes that the 
destiny of the world depends on whether it will be reaffirmed or not.

Key words: sacred, awe, secret, ambivalence, transformation.
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ULOGA POLITIČKOG OBRAZOVANJA 
U PROCESU DEMOKRATIZACIJE

Rezime:

U uvodnom razmatranju se navodi istorijsko iskustvo Engleske, kao školski pri-
mer „simultanog“ razvitka političke svesti i demokratskih institucija; kao i elementi de-
mokratske svesti i političkog obrazovanja severnoameričkih doseljenika u 17. veku. U 
oba slučaja demokratske institucije i demokratska kultura razvijali su se simultano i me-
đuzavisno. Sledi premišljanje na temu: Može li „plansko“ obrazovanje formirati nivo po-
litičke kulture, približan onom koji je nastajao u relativno dugom vremenskom periodu u 
razvijenim zapadnim demokratijama? Predstavljaju se tri značajne indicije: Prvo, „de-
mokratizacija“ nije nesvesni evolutivni proces, već rezultat nastojanja grupa i pojedina-
ca. Drugo, za razliku od „starih“ demokratija tranziciona društva se suočavaju sa nedo-
statkom političke kulture, što edukaciju čini nužnom. Na kraju, postavlja se etičko pita-
nje: Zašto bi današnja post autoritarna društva trebalo da prolaze viševekovni put de-
mokratizacije, kad imaju mogućnost usvajanja i učenja već razvijenih demokratskih teko-
vina. Razmatranje se završava predstavljanjem programa nastavnog predmeta Građan-
sko vaspitanje u Srbiji i globalnom kontekstu. 

Ključnereči: političko obrazovanje, politička kultura, politička istorija, demokra-
tizacija, Građansko vaspitanje.

Umesto uvoda (aktuelni kontekst)

Izvođenje veronauke u Srbiji započelo je krajem 2001. godine. Program 
se odnosio na učenike prvih razreda srednjih i osnovnih škola. Istovremeno, kao 
neka vrsta „asimetrične“ alternativne veronauci uvedeno je građansko vaspita-
nje. Uvođenje građanskog vaspitanja u Srbiji je bilo deo globalne strategije de-
mokratizacije ne samo tzv. tranzicionih, već i konsolidovanih demokratskih dru-
štava poput Francuske i Ujedinjenog kraljevstva. Podsetimo da su Ujedinjene na-
cije (UN) proglasile period od 1995- 2004. godine za „Deceniju obrazovanja o 
ljudskim pravima.“ Preporuka Saveta Evrope o obrazovanju za aktivno učešće 
u demokratskom društvu od 2002. je imala sledeće ciljeve: sticanje novih zna-
nja koja se tiču institucija, rad na formiranju demokratskih stavova, kao i aktiv-
no učestvovanje u različitim društvenim procesima. Počeci Građanskog vaspita-
nja u post-petooktobarskoj Srbiji bili su ambiciozni. Radilo se ne samo na uvo-
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đenju školskog predmeta, već i na demokratizaciji obrazovanja kao takvog. Škol-
ske 2003/2004. godine građansko vaspitanje je uvedeno kao izborni predmet u 
prvom i drugom razredu osnovne škole i prvom i drugom razredu srednje škole i 
kao fakultativni predmet u trećem razredu osnovne škole i trećem razredu srednje 
škole. 2005. godine status predmeta će biti promenjen i u sva tri ciklusa on dobi-
ja status „obavezan izborni“ predmet. 2009. Građanske inicijative su, u saradnji 
sa Ministarstvom prosvete, organizovale seminare u kojima je učešće uzelo 4700 
nastavnika. Uvođenje veronauke je pravdano sledećim tezama: versko znanje se 
može steći samo kroz neku određenu religiju, a ne kroz uopšten pojam o religiji; 
veronauka je deo prava građana na izbor pogleda na svet i prava roditelja da decu 
vaspitavaju u skladu sa svojim verskim uverenjima; i na kraju, veronauka je bi-
la nasilno ukinuta od strane komunističke vlasti. Poslednjih dana mediji obiluju 
najavom „preispitivanja“ efekata građanskog vaspitanja i veronauke. Ovu akciju 
koja više liči na političku kampanju nego na akademski zadatak, predvodi aktu-
elni Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iako su u protekloj deceniji 
urađena brojna relevantna istraživanja koja su pokazala pozitivne efekte građan-
skog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, nadležne institucije se 
ponašaju kao da ona uopšte i ne postoje. Navedimo samo neka:

U evaluaciji prve godine Građanskog vaspitanja u Srbiji 2001–2002, isti-
če se istraživanje Alan Smit i Suzan Fontejn Građansko vaspitanje u osnovnim 
i srednjim školama u Republici Srbiji. 1 Ovo istraživanje je inicarano u dogovo-
ru sa Uneskom i Unicefom, a u njemu su učestvovali i Fond za otvoreno društvo, 
kao i Program za podršku obrazovanja (PPO). Instrumenti istraživanja napravlje-
ni su u formi šest upitnika namenjenih: roditeljima učenika koji uče GV(građan-
sko vaspitanje); učenicima osnovne škole koji uče GV; direktorima škola; uče-
nicima srednjih škola koji uče GV; učenicima srednjih škola koji ne uče GV; na-
stavnicima GV-a. Kada je u pitanju određivanje uzorka Republika Srbija je bila 
podeljena na tri stratuma: Beograd, centralna Srbija i Vojvodina. Nacionalni uzo-
rak škola predviđen za istraživanje obuhvatio je 66 škola u Beogradu, 91 u Voj-
vodini i 212 u centralnoj Srbiji. Pored ovog istraživanja međunarodni istraživa-
či su vodili neformalne razgovore sa određenim brojem ljudi u januaru 2002. U 
intervujima su učestvovali naučnici i profesionalci koji su radili na kreiranju na-
stavnog plana i programa Građanskog vaspitanja.

Sledi značajna evaluacija, Procena efekata građanskog vaspitanja, u iz-
danju Građanskih inicijativa od 2009. (Aleksandar Baucal, Tamara Džamonja 

1 Alan Smit, Suzan Fontejn, Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Repu-
blici Srbiji, Fond za otvoreno društvo-Srbija, Beograd, 2002.
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Ignjatović i grupa autora). 2 U istraživanju je ispitano 1955 učenika iz škola sa 
cele teritorije Srbije. Od tog broja ispitano je 1030 učenika osmog razreda, koji u 
osnovnim školama u Srbiji pohađaju građansko vaspitanje i 925 učenika završ-
nih razreda srednjih škola. U istraživanju su učestvovala i ukupno 304 nastavni-
ka srednjih i osnovnih škola. Podaci su prikupljeni pomoću upitnika, sačinjenog 
od 29 pitanja koja se odnose na stečena znanja iz Građanskog vaspitanja; stavo-
ve prema Građanskom vaspitanju; pitanja koja se odnose na participaciju učeni-
ka u društvu; na kraju, pitanja koja obuhvataju demografske podatke. Značaj stu-
dije je, između ostalog u tome što je precizno utvrdila stepen ovladanosti različi-
tim temama koje se obrađuju na časovima Građanskog vaspitanja. 

Istraživanje Slavice Maksić, Mišljenja roditelja o verskoj nastavi i građan-
skom vaspitanju u osnovnoj školi objavljeno 2003, u izdanju Instituta za pedagoš-
ka istraživanja u Beogradu, nastalo je kao rezultat potrebe da se utvrde efekti na-
stave Građanskog vaspitanja i Verske nastave u osnovnoj školi. 3 Predmet istraži-
vanja su mišljenja roditelja o realizaciji ovih predmeta, u prvom razredu osnov-
ne škole. Anketom su obuhvaćeni roditelji čija su deca pohađala Versku nastavu 
i Građansko vaspitanje u dvanaest osnovnih škola u Beogradu i okolini i drugim 
gradovima i selima u Vojvodini, centralnoj, zapadnoj i južnoj Srbiji. Značaj ovog 
istraživanja je u nekoliko segmenata. Prvi se odnosi na demografsku strukturu, 
strukturu zanimanja i versku pripadnost očeva i majki čija deca pohađaju Versku 
nastavu i Građansko vaspitanje. Drugi deo ispitivanja odnosi se na opšti odnos 
roditelja prema izabranom predmetu. Treći segment ispitivanja odnosi se na pro-
cenu roditelja o efektima izbornog predmeta. 

Vredi navesti i istraživanje Branke Pavlović i Slavice Maksić, Prva godi-
na projekta građanin u Srbiji, u izdanju Građanskih inicijativa, 2004. 4 Ova stu-
dija predstavlja evaluaciju (internacionalnog) Projekta Građanin, koji je kasni-
je poslužio kao osnov za razradu programa Građanskog vaspitanja za šesti ra-
zred osnovne škole. Ovo ispitivanje donosi statističke podatke o implementaci-
ji i realizaciji ovog projekta u Srbiji. Predstavnici 93 škole iz Beograda, Vojvodi-
ne, istočne, zapadne, centralne i južne Srbije, odgovorili su na upitnik koji se sa-
stojao od pitanja o tome šta su očekivali od prezentacije, u kojoj meri su njihova 
očekivanja zadovoljena, šta im je od ponuđenog bilo od najveće koristi i šta će im 

2 Aleksandar Baucal, Tamara Džamonja Ignjatović, Procena efekata građanskog vaspita-
nja, Građanske inicijative, Beograd, 2009.

3 Slavica Maksić, „Mišljenja roditelja o verskoj nastavi i građanskom vaspitanju u osnov-
noj školi“ u Snežana Joksimović (ur.), Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Srbiji, 
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2003.

4 Branka Pavlović, Slavica Maksić, Prva godina projekta Građanin u Srbiji, Građanske 
inicijative, Beograd, 2004.
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biti potrebno za dalji rad na projektu. Anketom su obuhvaćeni svi relevantni pred-
stavnici škole, od školske uprave, preko stručnih saradnika do nastavnog osoblja. 
Između ostalog navode se primeri uspešnih razrednih studija u konkretnim ško-
lama. Značaj ovog ispitivanja je u činjenici da je implementacijom ovog projek-
ta u program Građanskog vaspitanja uveden visoko participativan metod nastave. 
Naime, učenici su se konkretno uključili u lokalnu zajednicu kroz percepciju, is-
pitivanje i predlaganje rešenja za različite probleme. 

Istraživanje Snežane Joksimović Mišljenja učenika o verskoj nastavi i gra-
đanskom vaspitanju u srednjoj školi iz 2003. sprovedeno je na uzorku učenika pr-
vog razreda deset srednjih škola u Beogradu, Novom Sadu, Kovinu, Nišu, Kru-
ševcu, Paraćinu i Šapcu. 5 Ovo istraživanje, takođe donosi značajne podatke o so-
cidemografskim karakteristikama učenika koji pohađaju izborni predmet. Za ra-
zliku od navedene studije Slavice Maksić, koja se bavila mišljenjem roditelja o 
izbornim predmetima ovde je u fokusu mišljenje učenika o nastavnim sadržajima 
i realizaciji (efektima) izbornih predmeta.

Pored brojnih istraživanja i naučnih radova u ova dva predmeta su ulože-
na velika materijalna sredstva i drugi resursi, obučene su hiljade nastavnika i po-
stignuti su više nego optimistični rezultati (čak i u atmosferi odsustva podrške 
resornog Ministarstva). Nadamo se da će razum ipak prevladati aktuelnu politi-
ku koja se ne može označiti kao pedagoški osnovana, a još manje kao ekonom-
ski opravdana.

1. „Spontano“ demokratsko građansko obrazovanje

Ideja „spontanog“ demokratskog obrazovanja odnosi se na simultanu de-
mokratizaciju građanske svesti i političkih institucija. Konsolidovane Zapadne 
demokratije, postale su (i još uvek postaju) demokratske u relativno dugom i ne-
prekinutom vremenskom kontinuitetu. Demokratizacija ovih društava bila je deo 
njihove političke istorije. U njima, politička svest i političke institucije razvijale 
su se simultano i međuzavisno. Zato ova društva pored političkih institucija ima-
ju i odgovarajuću političku kulturu. Može li nameravano, plansko obrazovanje u 
post-autoritarnim društvima (u relativno kratkom vremenskom periodu) formirati 
nivo političke kulture približan onom koji je nastajao u dugotrajnim procesu de-
mokratizacije razvijenih zapadnih društava?

5 Snežana Joksimović, „Mišljenja učenika o verskoj nastavi i građanskom vaspitanju u 
srednjoj školi“ u Snežana Joksimović (ur.), Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Sr-
biji, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2003.
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1.1. Spontana demokratizacija ili delatan pojedinac političkog učenja

Ne može se sporiti da je proces demokratizacije (u smislu tendencije dru-
štava ka liberalnoj demokratiji) inherentan novijoj političkoj istoriji. U svom raz-
matranju o tri „talasa“ demokratizacije Samjuel Hantigton (Samuel Huntington) 
utvrđuje da je ovaj proces trajan i relativno postojan. 6 Ako je ovaj proces traj-
no prisutan u političkoj istoriji, da li to znači da je on proizvod „slepih sila“ (ne-
dostupnih pozitivnom, empirijsko-logičkom određenju), ili „voljnog“, merljivog 
nastojanja individualnih i grupnih društvenih činilaca? Kant je smatrao da je isto-
rija inteligibilna, da ima svoj kraj koji će se iskazati u realizaciji ljudske slobo-
de. Izraz te slobode bio bi ostvarenje pravednog građanskog ustava i njegova uni-
verzalizacija širom sveta. Po Hegelu istorija je bitno obeležena sukobom izme-
đu društava u kome ona su ona sa velikim unutrašnjim protivrečnostima osuđena 
na propast, dok ih nasleđuju ona koja su sposobna da prevaziđu te protivrečno-
sti. Ova filozofska utemeljenja, duboko su usađena u naše današnje mišljenje, ko-
je odlikuje perspektiva, verovanje u evoluciju, početak i kraj istorije. Kako opa-
ža Frensis Fukujama (Francis Fukuyama): „Radikalnu prirodu hegelovskog isto-
ricizma danas je teško shvatiti, zato što je on tako mnogo deo našeg sopstvenog 
intelektualnog horizonta.“ 7 Mi kao gotovu činjenicu prihvatamo početak, kraj i 
evolutivni razvoj društva. Ideja „spontane“ demokratizacije takođe je u vezi sa 
verovanjem u socijalnu evoluciju u tzv. socijaldarvinističkom diskursu mišljenja, 
čiji je tipični predstavnik Herbert Spenser (Herbert Spencer). Po njemu, društvo 
se razvija kao fizički organizam: „…spontano, postepeno i vođeno nesvjesnim 
prirodnim silama…“ 8 U misli prosvetitelja, sa pojavom prosvećenog ljudskog 
razuma otvara se mogućnost „da čovek postane gospodar svoje istorijske sudbi-
ne.“ 9 Humanizam, emancipacija nauke od dominantne teološke misli, kao i ve-
like društvene revolucije dovele su čoveka u novu poziciju, kao delatnog aktera 
istorije. Ogist Kont je verovao da je istorija čovečanstva početkom 19. veka ušla 
„pozitivni stadijum“, kad čovek postaje sposoban da upravlja istorijskim proce-
som. I Karl Marks je smatrao da socijalistička revolucija prekida „predistoriju čo-
večanstva“, čime počinje prava istorija u kojoj je čovek sposoban da realizuje se-

6 Samjuel P. Hantington, Treći talas, „Politička kultura“, CID, Podgorica, 2004, str. 20–28.
7 Frensis Fukujama, Kraj istorije i poslednji čovek, CID, Podgorica, 1977, str. 86.
8 Rudi Supek, Herbert Spenser i biologizam u sociologiji, ITRO „Naprijed“, Zagreb, 

1987, str. 11.
9 Miodrag Cekić, Filozofija istorije Božidara Kneževića, Univerzitetska biblioteka „Sveto-

zar Marković“ i „Hegelovo društvo“, Beograd, 1984, str. 32.
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be. 10 Period nakon Francuske revolucije bio je obeležen velikim društveno-evo-
lutivnim i antropološkim optimizmom, međutim mnoga dešavanja od tada do da-
nas donela su i velike „talase“ razočarenja i otvorile „pesimizam modernog do-
ba“. 11 Bestijalni Veliki rat i hiljade surovo žrtvovanih života za beznačajne „ped-
lje“ teritorije, ozbiljno su narušile san o društvenom progresu, bio on demokrat-
ski, ili neki drugi. Mogu li se, dakle, politička svest i politička kultura „kreirati“? 
Mogu li one biti deo političkog plana i inžinjeringa u tzv. tranzicionim društvi-
ma? Može li se demokratija svesno i planski učiti? Ili je neophodno prepustiti se 
istorijskom toku, koji će nas jednog dana izbaciti na obale demokratije? Da li je 
politička istorija nužno, sama po sebi, usmerena ka liberalnoj demokratiji, ili po-
stoje svesni činioci koji ovaj proces čine mogućim?

Istorijsko iskustvo Engleske, često se koristi kao školski primer „simulta-
nog“ razvitka političke svesti i demokratskih institucija. Kako navodi Henri B. 
Parks: „Od dana kada je kralj Džon bio prinuđen 1215. godine da potpiše Veliku 
povelju slobode, ustanovljena je i poštovana tradicija da građani uživaju izvesna 
zakonska prava koja kruna ne može da povredi.“ 12 Monarsi dinastije Tjudor, vla-
dali su uz saglasnost sa parlamentom i uglavnom poštovali prava građana. Sami 
građani, na nivou lokalne vlasti, učestvovali su u vršenju državnih poslova. Tako 
je Engleska Tjudora i Stjuarta doprinela postepenom formiranju društva u kojem 
će vlast biti izraz narodne volje. Demokratizacija je bila rezultat postepenog šire-
nja građanskih sloboda. 13 Ovaj proces uvećanja participacije dosledno su sledile 
sve institucije. Dve značajne političke partije u drugoj polovini 19. veka, imale su 
priliku da odigraju svoju ulogu u daljoj demokratizaciji. Liberali Vilijema Gled-
stona su u periodu od 1868. do 1874. otpočeli socijalne i političke reforme u prav-
cu implementacije liberalne građanske države. Konzervativna vlada Dizraelija, 
iako politički suprotstavljena liberalima i sama je davala doprinos uvećanju prava 
građana. 1875. donet je zakon o ravnopravnosti radnika i poslodavaca prilikom 
zaključivanja radnih ugovora, o zabrani zapošljavanja dece mlađe od 10 godina, 
sprečavanju pretnji i nasilja vlasti. Uzroci reverzibilnih procesa, uglavnom su bi-
li vezani za društvene sukobe i ratne situacije koje je imperija imala u svetu, kada 
se u okolnostima ratnog stanja, često pribegavalo ograničavanju građanskih pra-

10 Po rečima A. Gramšija (Antonio Gramsci): „Može se reći da se historijska vrijed-
nost jedne filozofije može ’mjeriti’ prema ’praktičnoj’ djelotvornosti, što ju je postigla…“ Anto-
nio Gramši, Filozofija istorije i politike, Izdavačka organizacija SLOVO LJUBVE, Beograd, 1980, 
str. 32.

11 vidi, Frensis Fukujama, Kraj istorije i poslednji čovek, op. cit., str. 34.
12 Henri B. Parks, Istorija SAD, „RAD“ Beograd, 1985, str. 36.
13 vidi, Čedomir Popov, Građanska Evropa (1770–1914): Društvena i politička istorija 

Evrope (1871–1914), Zavod za udžbenike, Beograd, 2010, str. 154.
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va. Politika Britanije prema Irskoj konstantno je ometala demokratizaciju. Ipak, 
i u ovom slučaju nasuprot Imperijalističke škole mišljenja, postojala je i Manče-
sterska škola koja je bila kosmopolitska i učila da država ne treba da se meša u 
privredni život, već da prepusti pojedincima da slede svoje ekonomske interese. 

U Sjedinjenim državama, značajan faktor demokratizacije bio je sadržan u 
činjenici da su ljudi koji su naselili prve kolonije doneli sa sobom sva dostignu-
ća engleske demokratije kao što su ograničenje izvršne vlasti, dvodomni parla-
ment, zaštitu prava pojedinaca i slično. U drugoj polovini 17. veka pod vođstvom 
Rodžera Vilijama, različite grupe koje su naseljavale Rod Ajlend osnovale su vla-
du zasnovanu na demokratskim načelima. Ova vlada, koja je dobila i povelju od 
parlamenta Engleske 1664, utvrdila je princip odvojenosti crkve od države, kao 
i garanciju veroispovesti. U Deklaraciji o nezavisnosti od 4. jula 1776, godine je 
izražena politička filozofija Amerike zasnovana na principima prosvetiteljstva, 
koja je predstavila ljudska prava kao neotuđiva, a funkciju vlasti odredila kao za-
štitu tih prava. Iseljenici koji su se nastanili u Americi početkom 17. veka, došli 
su u novi svet kao oni koji su već imali znanje o svojim pravima i motiv da se za 
njih bore. Iskustvo doseljenika u svojim matičnim zemljama, bilo je njihova po-
litička škola. Čak i pioniri severne Amerike, koji su krčili put na zapad, mogli su 
se pohvaliti odličnim poznavanjem zakona i svojih prava. Političko obrazovanje 
ovih ljudi Tokvil opisuje na sledeći način: „..to je veoma civilizovan čovek, ko-
ji se, za neko vreme podvrgnuo životu usred šume i koji napreduje kroz pustinje 
Novoga sveta sa Biblijom, sekirom i novinama u ruci.“ 14 Amerikance Tokvilo-
vog (Alexis de Tocqueville) vremena, ne odlikuju tzv. knjiška znanja, ali osobita 
vrednost njihovog političkog obrazovanja je u tome što je ono stečeno kroz prak-
tično iskustvo. Prosečan amerikanac tog doba odlično poznaje svoja prava i sred-
stava uz pomoć kojih ih može ostvariti.

Iako je demokratizacija fenomen koji se javlja u političkoj istoriji, ona se 
ne može posmatrati kao nesvesni evolutivni proces, već kao skup individualnih 
nastojanja grupa i pojedinaca. Od vremena Francuske revolucije 1789. do danas, 
vrednosti liberalnog društva (s pravom) „očaravaju“ kako političke aktere tako i 
građane širom sveta. Po teorijskom konceptu koji je predstavio F. Fukujama, vi-
zija udobnog života u tehnološkom društvu i percepcija benefita koje nudi demo-
kratski poredak su bez konkurencije. Čak i ekonomski nerazvijena društva otpo-
činju procese demokratske tranzicije suočavajući se, često, sa bolnim posledica-
ma. Jer, demokratska ideologija je „primamljiva“, čak i kada se primenuje u druš-

14 Aleksis de Tokvil, O demokratiji u Americi, Izdavačka knjižara Zorana Stojanovića 
Sremski Karlovci, Novi Sad, 2002, str. 261.
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tvima bez realnih osnova za njenu implementaciju. Fenomen „Arapskog prole-
ća“ svedoči o tome. Demokratizacija ima svoje racionalne korene, jer u sebi sadr-
ži takve motive kao što su slobodarske tendencije, obećanje socijalne sigurnosti, 
šansu za ekonomski progres i druge benefite. Nosilac demokratizacije je čovek 
sa svojim idealom života u liberalnom društvu, bez obzira da li je reč o građani-
nu „stare“ konsolidovane demokratije, ili savremenog post- autoritarnog društva. 
U tom smislu, suštinski, političko obrazovanje građanina „starih i novih“ demo-
kratija, bitno se ne razlikuje. Nije neophodno vekovno civilizacijsko iskustvo, da 
bi se na individualnom nivou budile simpatije prema demokratskim vrednostima; 
jer, ove vrednosti su univerzalne, socijalno i antropološki utemeljene.

1.2. Funkcija političkog učenja

Postavlja se pitanje iz uvodnog razmatranja: može li plansko obrazovanje 
formirati nivo političke kulture, približan onom koji je nastajao u relativno du-
gom vremenskom periodu u razvijenim zapadnim demokratijama? Tri indicije: 
Prvo, demokratizacija i širenje demokratskog političkog učenja nikada nisu bi-
li proizvod „slepih sila istorije“. Naprotiv, principe demokratije predstavljali su 
„svesni“ pojedinačni i grupni akteri, snažno motivisani potrebom i željom za par-
ticipacijom. Ova potreba je bazična potreba individue u društvu, te se kao takva 
ne može ograničiti samo na razvijena zapadna demokratska društva. „Demokrat-
ska kultura“ nije isto što i nacionalna kultura. Ona nije lokalna (zapadna), već je 
univerzalna, što znači da i građani post- autoritarnih društava „žele“ demokrati-
ju na isti način kao i građani razvijenih zapadnih društava. Političko učenje uvek 
počinje i završava se na individui i njenom očekivanju od političkog poretka. A. 
Tokvil, ovu težnju opisuje kao racionalno rodoljublje, koje je bazično i trajnije od 
nacionalnog: „… ono se rađa iz prosvećenosti; razvija se uz pomoć zakona, ra-
ste s  uživanjem prava i najposle se takoreći stapa sa ličnim interesom…“ 15 Ono 
što ometa demokratizaciju u post-autoritarnim društvima i stvara privid nedostat-
ka „demokratskih potencijala“, svakako nisu stanovnici ovih društava, koji (sami 
po sebi) nisu dovoljno predisponirani za demokratiju, već delovanje autoritarnih 
centara moći koji potiskuju i obeshrabruju građansku svest. U učionici, na časo-
vima Građanskog vaspitanja, deca efikasno usvajaju demokratske političke sta-
vove i doživljavaju ih kao veoma bliske i prihvatljive. Problem nastaje onog tre-
nutka kada se, izašavši iz učionice, suočavaju sa različitim oblicima autoritarizma 
i osporavanjem školskih lekcija u praksi. Upravo na to upućuje K. Mogli (Kogila 

15 Aleksis de Tokvil, O demokratiji u Americi, op. cit., str. 205.
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Moodley) u vezi programa građanskog obrazovanja u Južnoj Africi. Naime „jav-
ni kurikulum“, ili ono što deca doživljavaju interakciji sa društvom, utiče mnogo 
dublje na političku svest učenika nego formalne građanske lekcije. A sve to, na 
kraju inicira cinizam i otuđenje od politike. 16 Jednom rečju, građansko obrazova-
nje je podriveno percepcijom korupcije i morala koji je suprotan vrednostima ko-
je se uče u školi. Jedan čas Građanskog vaspitanja sedmično u osnovnim i sred-
njim školama u Srbiji, ne može formirati demokratsku svest u okolnostima gde 
autoritarnost prožima sve društvene i političke odnose.

Drugo, ono što čini bitnu razliku između starih demokratija i savremenih 
tranzicionih društava je činjenica da se ova druga suočavaju sa nedostatkom po-
litičke kulture. Tako nastaje diskrepanca između novih institucionalnih rešenja i 
utvrđenih matrica ponašanja. Pojedinci nenaviknuti na demokratsko, odgovor-
no građansko ponašanje, istovremeno „opijeni“ snom o ekonomskom rastu, brzo 
gube motivaciju da istrajavaju u reformama; ili da se bore sa negativnim aspekti-
ma tranzicije. F. Fukujama, u svom razmatranju „talasa“ demokratizacije koji se 
odigrao devedesetih godina zapaža „Premda su 90-ih demokratski izbori održani 
u mnogim zemljama, liberalna vladavina prava i poštovanje ljudskih prava zabe-
ležili su mnogo manji napredak…“ 17 U nedostatku demokratske kulture, demo-
kratske političke institucije građanima izgledaju kao inkvizicijske sprave za mu-
čenje. Navedimo još jedan primer. Govoreći o pokušaju implementacije demo-
kratije u bivšim britanskim kolonijama u (1950-tim i 1960-tim) Džon S. Drajzek 
(John S. Dryzek) , zapaža da su tako uspostavljene institucije bile samo parodi-
je originala budući da stanovnici novonastalih država nisu imali demokratske na-
vike i tradicije.“ 18 Dakle, iako ne postoje nikakve „antropološke“ prepreke, niti 
se stanovnici tranzicionih društava mogu označiti kao „demokratski neprosveće-
ni divljaci“, ipak, u društvenom korpusu još uvek su žive matrice socijalnog po-
našanja koje „guše“ demokratski napredak. Koliko god željena, demokratija je u 
ovakvim društvima još uvek „strana“ i izaziva rezervu, čak i kod građanski sve-
snih individua. Mnogi, veoma prosvećeni i demokratski nastrojeni intelektualci 
društava u tranziciji, ne retko ispoljavaju defetizam, čak i nepoverenje u moguć-
nost demokratske tranzicije. U ovom aspektu odnosa političkog poretka i politič-
ke kulture, građansko vaspitanje ima funkciju da ublaži tranziciju građanske sve-

16 Kogila Moodley „South African Post-Apartheid Realities and Citizenship Education“ 
in Alan Reid: Judith Gill (ed.), Globalization, the Nation-State and the Citizen, Routledge, New 
York, 2010, p. 50.

17 Frensis Fukujama, Amerika na prekretnici, CID, Podgorica, 2007, str. 53.
18 Džon S. Drajzek, Post-komunistička demokratizacija, Istraživačko analitički centar 

Niš, GIP Punta, Niš, 2003, str. 4.
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sti kroz političko učenje koje će dovesti u sklad političku kulturu i političke insti-
tucije. Čak i „stare“ demokratije suočavale su se sa problemom koji proizilazili 
iz novih institucija političkog društva. Govoreći o usponu demokratije u Francu-
skoj Tokvil opaža: „Demokratija je, dakle, bila prepuštena svojim divljim nago-
nima, rasla je kao ona deca lišena očinskog staranja…“ 19 Navedeno opažanje ve-
oma slikovito opisuje demokratije tranzicionih zemalja, koje poput dece bez ro-
ditelja institucionalno sazrevaju, ali njihova politička kultura ostaje nezrela. Im-
plementacija institucija je važna i neophodna. Konačno, nastojanje čoveka da do-
segne ideal individualne slobode ima svoj smisao tek u konkretnoj političkoj za-
jednici. 20 Ali ta zajednica ne može biti samo zbir mehanički implementiranih za-
konskih rešenja, već skup političke kulture, političke „tradicije“ i institucionalnih 
rešenja. Jer, politička kultura nije samo individualni „osećaj“, već način na koji 
„stvari funkcionišu“ u društvu.

Na kraju, u trećoj indiciji, postavlja se opravdano etičko pitanje: Zašto bi 
današnja post- autoritarna društva trebalo da prolaze viševekovni put demokrat-
ske tranzicije (karakterističan za zapadne demokratije), u očekivanju da nivo nji-
hove demokratske svesti „uzraste“ do mere neophodne za prihvatanje demokrat-
skih institucija? Građani tranzicionih društava imaju puno pravo na usvajanje te-
kovina „zapadnih“ demokratija, kao i pravo da ih kao „civilizacijska dostignuća“ 
uče u učionici i primenjuju u praksi. U svom razmatranju o različitim uzrocima 
koji mogu doprineti demokratizaciji S. Hantigton navodi tezu o demokratiji koja 
se percipira kao „univerzalni lek“. 21 Etički je neopravdano sprečavati demokra-
tizaciju političkih stavova i političkog učenja. Isto tako je veoma neodgovorno 
podržavati u javnom diskursu, ili čak u intelektualnim krugovima tezu o narodi-
ma koji nemaju kapacitet za demokratiju. Ili, preciznije, uverenje po kojem je de-
mokratizacija naših prostora neka vrsta pokušaja zapadnih sila da dominiraju na-
šim kulturnim i geografskim prostorima. Tako Zoran Avramović, akcentira „za-
padnjačku“ prirodu građanskog obrazovanja u Srbiji. 22 Mihailo Marković, pred-
stavlja paradigmu „kolonizacije“ putem zapadnih vrednosti koje se promovišu 
kroz rad civilnog sektora. 23 Ove, i mnoge slične kritike zanemaruju činjenicu da 

19 Aleksis de Tokvil, O demokratiji u Americi, op. cit., str. 12.
20 vidi, Marinko V. Lolić, Problemi običajnosti u Hegelovoj filozofiji. Filozofija i društvo, 

(19–20), 2002, str. 147.
21 Hantington P. Samjuel, Treći talas, op. cit., str. 35.
22 vidi, Zoran Avramović, „Obrazovanje za građansko društvo ili demokratiju“ , Zbornik 

Instituta za pedagoška istraživanja, godina 38, br. 2, str. 449.
23 vidi, Mihailo Marković, „Nevladine organizacije u svetu i u Srbiji“ u Živadin Jovano-

vić, Dragutin Brčin (ur.), Nevladine organizacije u Srbiji i svetu, Beogradski forum za svet rav-
nopravnih, Beograd, 2006, str. 21. 
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je izvorište demokratskih principa „dublje“ od onog koje se obično percipira kao 
politički sistem Zapada. Želja za životom u društvu vladavine prava je „nasušna 
potreba“ koja ima antropološko uporište u čovekovom socijalnom biću, u njego-
voj težnji da uspostavi racionalni odnos sa političkim poretkom. Naš narod, po 
uzoru na druge napredne evropske narode pokazao je u devetnaestom i dvadese-
tom veku da poseduje značajne demokratske potencijale. Četrdesetih godina de-
vetnaestog veka Jevrem Grujić je izneo mišljenje po kojem našem narodu ne ne-
dostaju demokratski kapaciteti, već političko poučavanje: 

„Svoje volje nema narod naš, ali ne stoga što ne bi za to sposoban bio. Za  
unutrašnje  oslobođenje mora se narodu predstaviti šta je on kao narod, kakva 
prava treba da ima,  šta je vlada, zašto i od koga, i koje su granice njene.“ 24 

U protekla dva veka srpski narod je uspešno pružao otpor ne samo terito-
rijalnim pretenzijama velikih sila, već i apsolutističkom ponašanju domaćih vla-
dara. Slobodarska misao naroda, uverenje o pravu naroda izdizalo se neprekidno 
iznad apsolutizma vladara u Srbiji. Sretenjski ustav sadrži poseban odeljak „Op-
štenarodna prava Srbina“ u kome se ističe da je svaki Srbin jednak pred zakonom, 
i da niko ne može biti kažnjen osim po zakonu, a na osnovu presude suda. 25 De-
mokratski duh i težnja ka zapadnim liberalnim vrednostima nisu u potpunosti izo-
stali čak ni u vreme vladavine komunističke partije. 1968. godine i u Jugoslaviji, 
kao i u nizu evropskih zemalja, izbile su velike studentske demonstracije u Beo-
gradu, Zagrebu i drugim univerzitetskim centrima. Krajem šezdesetih i početkom 
sedamdesetih u Srbiji se javljaju izvesne (makar simbolične) najave liberalizma. 
Pravac koji se oblikovao u to vreme na prostoru Jugoslavije, poznat kao „Praxis 
filozofija“ okupio je značajne mislioce iz Hrvatske i Srbije: Branko Bošnjak, Mi-
lan Kangrga, Rudi Supek, Mihajlo Marković, Ljubomir Tadić i drugi dali su do-
prinos ovom pokretu. Iako u praksi neuspešan i zasnovan na marksizmu, ovaj po-
kret je nastojao na širenju prava pojedinca da slobodno stvara i deluje. Ukratko, 
teza o savremenoj Srbiji koja otkriva liberalne vrednosti, kao meteorit sa nepo-
znate planete nije utemeljena u našoj političkoj istoriji.

Ipak, iako građansko obrazovanje ima čvrsto uporište u interesu koji „ra-
cionalni“ pojedinac pronalazi u demokratskom društvu, postoji jedna bitna razli-
ka između „starih“ i „novih“ demokratija. Naime, u starim demokratijama pra-
va i odgovornosti su razvijani simultano. Političke institucije bile su u korelaci-
ji sa političkom kulturom. To nije slučaj u novim demokratijama. Nakon petook-

24 Gudac Žarko, Miroslav Đorđević, Politička istorija XIX i XX veka: svetska i nacional-
na, Čigoja štampa, Beograd, 1999, str. 198.

25 Gudac Žarko, Miroslav Đorđević, Politička istorija XIX i XX veka: svetska i nacional-
na, op. cit., str. 197.
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tobarskih reformi, u Srbiji je zaživeo tzv. minimalistički model demokratije. Te-
orijski, on je svesno ili nesvesno baziran na modelu Jožefa Šumpetera, koji de-
mokratiju vidi (primarno) u izbornoj utakmici između političkih elita. Ovaj mo-
del zanemaruje građansko društvo i građansko vaspitanje. Ako građani imaju sa-
mo povremenu glasačku ulogu a istovremeno su apatični, neinformisani, nespo-
sobni da vrše kontrolu nad javnom politikom, uspostavljanje političkih instituci-
ja neće imati ozbiljne efekte. „Brze“ političke tranzicije, zahtevaju brzu prome-
nu političke svesti građana zasnovanu na aktivnom obrazovanju. Funkciju građa-
nina ne može ispuniti individua koja „mehanički“ participira u političkim insti-
tucijama. Kako to objašnjava Dž. Drajzek: „U tom smislu, minimalistički model, 
čini se, implicira da je jedva bitno šta ljudi misle o tome šta rade dok učestvuju 
(ili, zapravo, biraju a ne učestvuju) u demokratskim institucijama…“ 26 Značenje 
participativne demokratije je u tome da se što veći broj građana približi politič-
koj moći, tj. da dođe u priliku da efektivno primenjuje političku moć, a to je ne-
moguće bez odgovarajućeg političkog obrazovanja. Demokratsko obrazovanje u 
funkciji sticanja demokratskih znanja i formiranja demokratskih „stavova“, ima 
za cilj da pruži „veštačko disanje“ nejakim tranzicionim institucijama, koje će se 
u suprotnom pretvoriti u nove, zastrašujuće centre autoritarizma. Kako to objaš-
njavaju M. Kaldor i I. Vejvoda: „Odsustvo demokratske političke kulture je glav-
na unutrašnja prepreka koja stoji na putu traganja za demokratskim institucijama, 
pravilima i procedurama.“ 27

 2. „Plansko“ građansko obrazovanje 

U svom razmatranju o liberalnoj inteligenciji u Srbiji 19. veka Slobodan 
Jovanović ističe zalaganje liberala za prosvetu i zapadne vrednosti: „Oni su imali 
samo jedan odgovor: treba narodu dati prosvetu… S prosvećivanjem naroda va-
ljalo je da ide uporedo njegovo političko oslobođenje.“ 28 Ovaj oblik demokrat-
skog građanskog obrazovanja, koje nije postupno-„evolutivno“, označava se u 
ovom razmatranju kao „plansko građansko vaspitanje“. U nastavnim planovima 
i programima različitih država ova oblast se određuje kao „građansko obrazova-
nje, „građansko vaspitanje“, „obrazovanje za demokratiju i ljudska prava“, vas-
pitanje za demokratiju“, „građansko i moralno vaspitanje“ i sl.

26 Džon S. Drajzek, Post komunistička demokratizacija, op. cit., str. 8.
27 Meri Kaldor, Ivan Vejvoda, „Demokratizacija u zemljama centralne i istočne Evrope“ 

u Meri Kaldor, Ivan Vejvoda (ur.), Prošlost na istoku – budućnost na zapadu, Zavod za udžbenike 
i nastavna sredstva, Beograd, 2003, str. 11–12.

28 Slobodan Jovanović, Vlada Milana Obrenovića, „Prosveta“, Beograd, 2005, tom 1, str. 40.
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2.1. Plansko demokratsko obrazovanje (opšte činjenice)

U post-autoritarnim društvima, razvoj demokratske političke svesti građa-
na potrebuje različite formalne i neformalne oblike građanskog obrazovanja. Na 
primer, kroz nastavni plan školskog predmeta „građansko vaspitanje“, kroz sadr-
žaj drugih komplementarnih predmeta, ili kroz samu školsku praksu koja bi tre-
balo da se demokratizuje. Na kraju kroz delovanje i ponašanje političkih parti-
ja, sindikata, nevladinih organizacija i drugih društvenih činilaca. Razvoj politič-
ke svesti je daleko ambiciozniji proces, od uspostavljanja formalnih institucija, 
jer potrebuje naročit društveni i politički stimulus. Kako navodi Branka Pavlović: 
„Bez obzira na godine i iskustvo, niko ne može postati građanin potpuno sponta-
no, ako nije imao prilike da tu ulogu nauči.“ 29 Stoga se u savremenom obrazova-
nju poklanja veća pažnja osposobljavanju dece za aktivnu društvenu participaci-
ju. Neophodnost pripreme dece za ostvarivanje građanskih prava i obaveza u de-
mokratskom društvu se shvata veoma ozbiljno u razvijenim zapadnim demokra-
tijama. Engleska i Francuska vlada su 1999. pristupile implementaciji novih pro-
grama obrazovanja za građanstvo u školama, a koji su usmereni na obnavljanje 
demokratije. 30 U našem obrazovnom sistemu, školske 2001/2 godine Ministar-
stvo prosvete i sporta donosi odluku o uvođenju fakultativnog predmeta Građan-
sko vaspitanje u prvi razred osovne i prvi razred srednje škole. Školske 2002/3. 
godine Građansko vaspitanje menja status i umesto fakultativnog postaje obave-
zni izborni predmet. 31

Građansko vaspitanje se realizuje na različite načine u različitim zemlja-
ma u Evropi i svetu. Razlike postoje u nazivu predmeta i definiciji osnovnih poj-
mova, načinu na koji se on izvodi. Ipak, ono što je zajedničko za većinu zemalja 
u svetu, je da se građansko obrazovanje odnosi na pripremu mladih ljudi za nji-
hove uloge i odgovornosti u građanskom društvu. U Velikoj Britaniji građansko 
obrazovanje je uvedeno kao poseban predmet u srednje škole od 2002. godine. 
U osnovne škole je uvedeno 2000/2001, u okviru predmeta koji se zove Lično, 
socijalno i zdravstveno vaspitanje. Ono što je dodatno stimulisalo interesovanje 

29 Branka Pavlović, „Značaj obrazovanja za građansku participaciju na osnovno-škol-
skom nivou“ u Snežana Joksimović (ur.), Vaspitanje mladih za demokratiju, Institut za pedagoška 
istraživanja, Beograd, 2005, str. 325.

30 vidi, Andrey Osler, Hugh Starkey, „Citizenship Education and Cultural Diversity in 
France and England“, in Jack Demaine (ed.), Citizenship and Political Education Today, Parlgra-
ve Macmillan, 2004, p. 2.

31 Miroslava Đurišić Bojanović, „Uvođenje predmeta Građansko vaspitanje“ u Snežana 
Joksimović (ur.), Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Srbiji, Institut za pedagoška 
istraživanja, Beograd, 2003, str. 31.
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za građansko obrazovanje u Velikoj Britaniji bilo je veliko opadanje interesova-
nja za politička pitanja među mladima. To je na kraju dovelo do formiranja struč-
nog tela za građansko obrazovanje i nastavu demokratije – Savetodavne grupe za 
obrazovanje za demokratiju i građansko društvo (Advisory Group on Education 
for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools), 1998. Definicija gra-
đanskog obrazovanja Savetodavne grupe se odnosi na: „…društvenu i moralnu 
odgovornost, uključenost u zajednicu i političku pismenost.“ 32 Generalno, cilje-
vi demokratskog obrazovanja su usmereni u tri pravca: ka osvajanju novih zna-
nja koja se tiču funkcionisanja institucija sistema, radu na formiranju stavova i 
vrednosti, i na kraju aktivnom učešću u različitim društvenim procesima. Ovo či-
ni osnovnu ideju strukture građanskog vaspitanja na globalnom nivou, a koju či-
ne učenje o institucijama, formiranje demokratske svesti i društveni aktivizam. 
U najvećem broju evropskih zemalja demokratsko građansko obrazovanje u os-
novnim školama je integrisano u ostale predmete, dok se u daljem školovanju iz-
dvaja u poseban predmet. U Nemačkoj, na primer, građansko vaspitanje kao po-
seban predmet se uvodi u sedmom razredu, sa jednim časom nastave nedeljno. U 
Švajcarskoj (u većini kantona) teme koje se tiču funkcionisanja države obrađuju 
se u okviru kurikuluma za istoriju. U Sjedinjenim Američkim državama, od 1980. 
školski predmet Društvene studije je okosnica građanskog vaspitanja. U većini 
država zahteva se da ovaj predmet imaju učenici između 6. i 12. razreda. Nagla-
sak je na učenju o demokratiji, a polazište je Ustav SAD. U Grčkoj, obrazova-
nje za demokratsko građansko društvo postoji kao poseban predmet Društveno i 
političko vaspitanje u petom i šestom razredu osnovne škole (osnovna škola ima 
šest razreda), i kao Elementi demokratske vlasti u nižoj srednjoj školi (niža sred-
nja škola traje do devetog razreda). 33

2.2. Funkcija planskog građanskog obrazovanja.

Zašto je važno da se demokratsko građansko obrazovanje sprovodi plan-
ski, na nivou državne strategije obrazovanja? Prvo, zbog internalizacije demo-
kratskih vrednosti. Ako se demokratske norme percipiraju kao „teška“ obaveza, 
ili veštački nametnut sistem vrednosti, onda je sindrom demokratije niskog inten-
ziteta izvesna posledica. Demokratizacija potrebuje svesno i voljno prihvatanje 

32 Slavica Maksić, „Doprinos škole formiranju aktivnog i informisanog građanina“ u 
Branko Jovanović (ur.), Teorijsko-metodičke osnove građanskog vaspitanja, Učiteljski fakultet u 
Jagodini, Jagodina, 2006, str. 182.

33 Alan Smit, Suzan Fontejn, Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Re-
publici Srbiji, op. cit., str. 20.
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demokratskih vrednosti i razumevanje njihovog značaja. Ovo se ostvaruje kroz 
učenje demokratskih sadržaja i „stvarnu“ participaciju u kolektivnom odlučiva-
nju (u slučaju učenika radi se o odlučivanju na nivou škole, ili lokalne zajedni-
ce). Građani savremenih postautoritarnih društava nisu imali mogućnost da isku-
se sve prednosti demokratije u svojoj političkoj istoriji. A nije svrsishodno i etič-
ki opravdano da iščekuju „vekovno prirodno sazrevanje“ svoje političke svesti. 
Neophodno je planski raditi na usvajanju građanskih vrednosti i motivisanja za 
demokratsko ponašanje. U današnje vreme, od dece se očekuje da postanu odgo-
vorni demokratski građani, dok ih istovremeno praktično životno iskustvo obli-
kuje kao nedemokratske ličnosti: autoritarni roditelji, autoritarni nastavnici i za-
htev da se pravila prihvate bez objašnjenja. Slično je i iskustvo odraslih građa-
na: autoritarnost u radnom odnosu, autoritarnost na političkoj sceni itd. Mihailo 
Marković s pravom postavlja pitanje: „Kako onda možemo s razlogom očekivati 
da će bilo šta, dostojno da se okarakteriše kao demokratija, funkcionisati u onom 
jednom jedinom segmentu javnog života koji se zove država?“ 34

Drugo, važan element građanske političke svesti koji je ozbiljno potisnut 
u autoritarnim režimima jeste spremnost građana da aktivno participiraju u druš-
tvu. 35 Čak i danas, u javnom mnenju Srbije postoji predstava da je bavljenje poli-
tikom od strane običnih građana, nepoželjno. Za utvrđivanje demokratskih insti-
tucija nije dovoljno samo demokratsko ophođenje (tolerancija drugih, uvažava-
nje različitosti, odgovornost i sl.), već i znanje i motivacija građana za političko 
učešće. A nezamislivo je kako bi se aktivni participativni građani mogli formira-
ti u okolnostima autoritarnog školskog sistema? Neophodno je da nastavnim pla-
nom i programom bude obuhvaćena temeljna promena odnosa svih aktera u ško-
li. Branka Pavlović obrazlaže značaj planskog, osmišljenog građanskog vaspita-
nja na sledeći način: 

„U našem aktuelnom društvenom okruženju, građanska participacija je za  
mnoge  ljude  potpuno nova ideja. Da bi se ta ideja razvijala i utemeljila, neop-
hodno je da društvo  planski i organizovano obrazuje svoje članove za građan-
sku participaciju…“ 36

Autoritarni metod nastave proizvodi u velikoj meri, nesigurne, apatične i 
neinicijativne ličnosti. Autoritarni odnosi u školi se manifestuju kroz suzbijanje 

34 Mihailo Marković, „Kultivisanje za demokratiju“ u Branko Jovanović (ur.), Teorijsko 
metodičke osnove građanskog vaspitanja, Učiteljski fakultet u Jagodini, Jagodina, 2006, str. 16.

35 Radivoje Kulić, „Smisao i značenje građanskog obrazovanja odraslih“ u Branko Jova-
nović (ur.), Teorijsko metodičke osnove građanskog vaspitanja, Učiteljski fakultet u Jagodini, Ja-
godina, 2006, str. 113.

36 Branka Pavlović, Značaj obrazovanja za građansku participaciju na osnovno škol-
skom nivou, op. cit., str. 325.
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drugačijeg mišljenja, represivno vaspitanje i dominaciju frontalnog modela izvo-
đenja nastave. Sa druge strane, odnosi su demokratski ako je učenik motivisan za 
participaciju u obrazovnom procesu, ako može da iznosi svoje mišljenje slobod-
no i bez straha od posledica. Ako se u nastavnoj praksi, od učenika očekuje sle-
pa pokornost, onda će to pre rezultirati u nasilnom i autoritarnom nego u demo-
kratskom ponašanju: „Demokratsko obrazovanje nije ’propaganda patriotizma’ 
u učionici, već nastojanje da se učenici oslobode ’dogmatskog’, unificiranog mi-
šljenja“ 37

Treće, značaj „planskog“ demokratskog obrazovanja sadrži se u stavu da 
će građansko obrazovanje svoju funkciju najuspešnije ispuniti ako se primenjuje 
u periodu rane socijalizacije kada se stavovi mogu akceptirati kao bazični. Kasni-
ja socijalizacija je složenija, zahteva veće društveno angažovanje i u većoj meri 
se svodi na učenje putem sankcija. Težina kasnijeg učenja dolazi otud što se već 
postojeća znanja moraju dovoditi u pitanje i „preučavati“. 38 Ovde je od poseb-
nog značaja simultana podrška unutar porodice. Shvatanje je mnogih autora da su 
uslovi porodičnog života, odlučujući za formiranje ličnosti. Po Aristotelu, vlast 
roditelja nad decom je slična kraljevskoj vlasti, jer roditelj vlada decom zbog lju-
bavi koju oseća prema njima i zato što je stariji, a to je jedna vrsta kraljevske vla-
sti. 39 Mnoga istraživanja predlažu da je komunikacija licem k licu u primarnoj 
grupi (porodica, vršnjačka grupa, komšiluk) znatno uticajnija od komunikaci-
je kroz masovne medije. Porodica je vitalni izvor socijalizacije, osobito u stica-
nju poverenja i lojalnosti. Po rečima Tokvila: „Amerikanac u svome domu crpe 
ljubav prema redu, koju zatim prenosi i u državne poslove.“ 40 Grinštajn (Fred I 
Greenstein) naglašava, da u Sjedinjenim državama, postoji visoka povezanost iz-
među političkih uverenja (osobito partijskih preferencija) roditelja i njihove de-
ce; roditelji takođe imaju moćan uticaj nad motivacijom svoje dece da učestvu-
ju u politici. 41 G. Almond (Gabriel A Almond) ističe da je porodica prva struktu-
ra socijalizacije koju susreće individua. Po njemu, rano iskustvo sa participaci-
jom u donošenju odluka može povećati verovatnoću aktivne participacije dete-

37 Boriša Aprcović, „Odgovorno glasanje i građansko obrazovanje“, u Zoran Stojiljko-
vić (ur.), Zašto glasam, kako glasam, ako uopšte glasam, Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, 2012, 
str. 70. 

38 vidi, Ginter Gugel, Političko obrazovanje u praksi, Pokret za mir Pančevo, Pančevo, 
1999, str. 21.

39 Aristotel, Politika, BIGZ, Beograd, 2006, str. 21.
40 Aleksis de Tokvil, O demokratiji u Americi, op. cit., str. 253.
41 vidi, Fred I Greenstein., „Political Socialization“ in David L. Sills (ed.), International 

Encyclopedia of the Social Sciences, vol, 14. Macmillan, New York, p. 554
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ta u političkom sistemu kada odraste. 42 U subordinaciji deteta u odnosu na odra-
slu osobu, otkriva se važan mehanizam političkog učenja koji, na osoben način, 
može igrati važnu ulogu i u tzv. socijalizaciji odraslih. Kada je o deci reč, rodite-
lji, u širem smislu „odrasli“ javljaju se kao izvor veoma snažnog, kontinuiranog 
autoriteta u tumačenju stvarnosti. Ovaj autoritet je pored svoje trajnosti obeležen 
i izrazito podređenom ulogom deteta u odnosu na roditelja, kao i veoma afektiv-
nom prirodom odnosa između deteta i odraslih, koji dete čini veoma podložnim 
usvajanju vrednosti i stavova. Nikada, kao u ranom detinjstvu, subjekt nije tako 
podložan agensima socijalizacije. Dete je tako „lak“ plen političke socijalizaci-
je, što pretpostavlja odgovorno i plansko pristupanje ranom demokratskom gra-
đanskom obrazovanju. Senzibilnost deteta za usvajanje kako demokratskih tako i 
autoritarnih političkih stavova, stavlja građansko vaspitanje u centar politike de-
mokratskih društava.

Četvrto, politička socijalizacija je jednako važna, kako za decu tako i odra-
sle. Veliki broj odraslih građana post- autoritarnih društava suočili su se sa gubit-
kom radnog mesta, što se uglavnom doživljava kao gubitak časti, identiteta, a na 
socijalnom nivou proizvodi bezvoljnost za uključivanje u društvene procese. Ovo 
potrebuje temeljnu resocijalizaciju, što znači: usvajanje i razumevanje novog mo-
dela tržišta od strane pojedinaca, novo razumevanje strukture radnog odnosa, no-
vu definiciju „časti“ i identiteta u novim ekonomskim okolnostima. Naizgled je 
preambiciozno očekivati da već odrasle i fomirane ličnosti počnu da „vole“ no-
vi poredak i stvore afektivni odnos prema njemu, ali se može postići izvesni ste-
pen racionalnosti, tj. razumevanja značaja uspostavljanja društva odgovornosti i 
vladavine prava. Jedan od problema procesa demokratizacije autoritarnih društa-
va, upravo i jeste „afektivne“ prirode. Rušenje starog poretka uvek prate snažna 
motivacija i osećanja; međutim, nakon toga nastupa relativno „monotona i muč-
na“ implementacija demokratskih principa i demokratskih institucija. Zato bi gra-
đansko obrazovanje dece i odraslih trebalo da se pozabavi pitanjem motivacije 
za demokratiju. 43

42 vidi, Gabriel A Almond, Bingham G Powell, Comparative Politics, Little, Brown and 
Company, Boston, 1966, p. 66.

43 Za aspekte socijalnog kapitala koje treba unaprediti u Srbiji, vidi, Boriša Aprcović, 
„Građansko vaspitanje i socijalni kapital“, Socioeconomica ,   vol 3, br. 6 / 2014,  str. 297–306; ta-
kođe vidi, Aprcović Boriša, „Uloga građanskog vaspitanja u jačanju socijalnog kapitala građana“, 
Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol.6, br. 7, str. 77–88.
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THE ROLE OF POLITICAL EDUCATION IN 
DEMOCRATIZATION PROCESS

Abstract

In introduction, historical experience of England, like a typical example of „si-
multaneous“ development of political awareness and democratic institutions, as well as 
elements of democratic awareness and political education of north-american settlers in 
17. century, is exposed. In both cases democratic institutions and democratic culture de-
veloped simultaneous and interdependent. Next follows deliberation: Whether the „plan-
ned“ education create the level of political culture, approximate to one that was crea-
ted over a relatively long period of time, in developed Western democracies? Three indi-
cations are introduced: First, „democratization“ is not unconscious evolutionary proce-
ss, but result of gro up and individual efforts. Second, as opposed to „old“ democracies, 
transitional societies facing with a lack of political culture, which makes the education 
necessary. At the end, ethical question arises: Why should today’s postauthoritarian so-
cieties should pass centuries-long path of democratization, when they have the option of 
adopting and learning already developed democratic institutions. Consideration conclu-
des by presenting curriculum for Civic Education in Serbia and global context.

Keywords: political education, political culture, political history, democratizati-
on, Civic Education.
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КРСНА СЛАВА КАО ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ПОРОДИЧНИ ОБРЕД У СРПСКОМ ПРАВОСЛАВЉУ

Резиме

Рад има за циљ пред ста вља ње кр сне сла ве као по ро дич ног об ре да ко ји по ве
зу је чла но ве по ро ди це и слу жи као спо на из ме ђу по ро ди це, са јед не стра не и дру
штва и кул ту ре, са дру ге стра не. Мно ге су те о ри је и хи по те зе о на стан ку Кр сне 
сла ве у срп ском пра во сла вљу. Кр сна сла ва је зна ча јан еле мент срп ског кул тур ног и 
на ци о нал ног иден ти те та и као та ква је свр ста на у UNE SCOву ли сту не ма те ри
јал ног кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства. У на шем дру штву кр сна сла ва има ви ше
стру ке функ ци је. Она пред ста вља из у зе тан ме ха ни зам одр жа ва ња по ро дич не ко
хе зи је и из ба лан си ра не ко му ни ка ци је ме ђу чла но ви ма, пу тем под сти ца ња осе ћа ја 
при пад но сти, је дин ства, одр жа ва ња по ро ди це на оку пу и за бра њи ва ња кон фликт
них си ту а ци ја ме ђу чла но ви ма. Та ко ђе, има и функ ци ју озна ча ва ња – иден ти фи ко
ва ња од ре ђе них по ро ди ца, а кроз ме ха ни зме со ци ја ли за ци је се пу тем кр сне сла ве 
пре но се од ре ђе не вред но сти са дру штва на чла но ве по ро ди це. У да на шњем свет
ко ва њу кр сне сла ве дру штве ни зна чај и дру штве на ком по нен та по ста ју све до ми
нант ни ји.

Кључнеречи: кр сна сла ва, по ро ди ца, срп ско пра во сла вље.

По јам, по ре кло и на ста нак кр сног име на
Крснa сла ва (кр сно име, слу жба, све ти, благ дан, ле тур ђи ја, па на ђур, 

ку ћан ска сла ва) je пра ста ри на род ни оби чај про сла ве до ма ћег за штит ни ка и 
да ва о ца, оби чај да по ро ди це сма тра ју сво јим за штит ни ком јед ног хри шћан-
ског све ти те ља и про сла вља ју уз по себ не об ре де и го збу ње гов пра зник ко-
ји су, ме ђу Сло ве ни ма, нај бо ље одр жа ли Ср би. Тра го ве тог оби ча ја има ју 
или су га до ско ра има ли сви Сло ве ни, па и Ин до е вро пља ни: Тра ча ни, ста-
ри Гр ци, Да ча ни, Или ри, Ри мља ни и др. По сле при ма ња хри шћан ства цр кве 
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су рев но сно при сту пи ле ис ко ре ња ва њу мно го бо жач ких ве ро ва ша и оби ча-
ја, ме ђу ко ји ма je би ло и кр сно име. Оста ци пре хри шћан ских ве ро ва ња одр-
жа ли су се по не где до да нас код кул тур но на пред них на ро да, па и код срп-
ског (Пе тро вић, 1985).

По ре кло сла ве је у ми ну лим раз до бљи ма ви ше не го би ло ко је дру го 
пи та ње при вла чи ло па жњу ис тра жи ва ча. Али, упр кос то ме, ни до да нас ни-
је дат оп ште при хва тљив од го вор на ово пи та ње. Све до са да шње хи по те зе 
мо гу се све сти на два основ на гле ди шта. Јед но пре да ње сма тра да је слав-
на успо ме на на дан ка да су мно го бо жач ки пре ци пре шли на хри шћан ску ве-
ру, о че му све до чи и са ма реч „кр сно име“ од „кр сти ти се“, од но сно при-
ми ти хри шћан ску ве ру. Дру го гле ди ште је ани ми стич ко, ко је у сла ви ви ди 
са мо је дан хри сти ја ни зо ва ни па ган ски култ, култ мр твих, култ пре да ка. Oво 
гле ди ште је рас про стра ње но и пре о вла ђу је у на уч ним кру го ви ма (Вла хо-
вић, 1998:24).

Цр ква је при хва ти ла ми шље ње да сла ва обе ле жа ва пра зно ва ње успо-
ме не на дан ка да је не ка по ро ди ца као ро до на чел ник ро да, брат ства и пле-
ме на, при ми ла хри шћан ску ве ру. Ме ђу тим, има ми шље ња да је сла ва усту-
пак цр кве ра ни јем кул ту до ма ћих, кућ них бо го ва, да је то се ћа ње на до ма-
ће прет ке, да по ти че од трач ког кул та хе ро са или рим ског ла ра (Вла хо вић, 
1998:24).

Мо гу се из дво ји ти че ти ри те о ри је о по ре клу кр сне сла ве:
1. Те о ри јаокр снојсла викаокр сномиме ну. По овој те о ри ји кр сна 

сла ва има сво је по ре кло у до га ђа ју при ма ња хри шћан ства од на ших пре да-
ка, ко ји су се кр сти ли на дан про сла вља ња од ре ђе ног све ца и та ко су пре у-
зи ма ли на се бе тра ди ци ју сла вље ња ње го вог име на у свом до му.

2. Те о ри јаокр снојсла викаоза ме низахра мов несла ве. За сни ва се 
на чи ње ни ци да су ме сне бо го мо ље че сто би ле ру ше не, што је за ре зул тат 
има ло из ме шта ње све чар ског кул та све ти те ља ко ме је храм по све ћен у хри-
шћан ске до мо ве.

3. Те о ри јаохри сти ја ни зо ва номкул тупре да ка– ани ми стич кахи
по те за.Пре ма овој те о ри ји, кр сна сла ва сво је ко ре не има у па ган ском на-
сле ђу из пре хри шћан ског пе ри о да, где су пре вла да ва ли култ мр твих, са по-
себ ним на гла ском на хероjске прет ке. Нај и стак ну ти ји за го вор ни ци у пр ви 
план ста вља ју ми то ло шку про шлост, твр де ћи да је у осно ви кр сне сла ве по-
што ва ње пре да ка.

4. Те о ри јаола ри маипе на ти ма. Ова те о ри ја за сни ва се на ми шље-
њу да кр сна сла ва има ко ре не у рим ској ми то ло ги ји. На и ме, у рим ској ми то-
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ло ги ји по сто јао је култ до ма ћих бо жан ста ва, за шти ти ни ка ку ће (ла ри) и уку-
ћа на – ог њи шта (пе на ти) (Ран ко вић, 2013:72,74,76,82).

Сла ва као об ред је на ста ла ме ђу соб ним про жи ма њим раз ли чи тих кул-
то ва ко ји во де истом ци љу – за шти ти уку ћа ња од не по го да свих вр ста, што 
се мо же пра ти ти из пред хри шћан ског раз до бља па све до на ших да на. Број-
ни кул то ви и ри ту а ли из да ле ке про шло сти по ме ша ли су се са на до ла зе-
ћом хри шћан ском док три ном и на стао је је дан но ви оби чај. Ов де го во ри мо 
о син кре ти зму, где јед на ве ли ка кул ту ра (хри шћан ска) об уј ми и по ко ри ма-
њу, али не успе ва да ис ко ре ни сва ве ро ва ња и прак се ко је је она на сле ди ла из 
про шло сти (Ца кић, 2010:71). Та ко је на стао об ред кр сне сла ве као ре зул тат 
син кре ти зма тј. спа ја ња раз ли чи тих па ган ских и хри шћан ских еле ме на та.

На ро чи ту уло гу у ства ра њу кр сне сла ве код Ср ба имао је пр ви срп ски 
ар хи е пи скоп Са ва Не ма њић (1174–1235). Све то сав ски по крет, ду бо ко хри-
шћан ски и на род ни је од и грао од лу чу ју ћу уло гу у ко нач ној хри шћа ни за ци ји 
Ср ба. Све ти Са ва и ње го ви след бе ни ци и ми си о на ри у срп ском на ро ду енер-
гич но при сту па ју је ван ђел ском про све ћи ва њу Ср ба. То је упра во и по след-
њи сту пањ хри шћа ни за ци је срп ског на ро да (Срп ска сла ва или кр сно име, 
1963:6). Ми си о нар ска де лат ност све то сав ске цр кве ак тив на на свим по љи-
ма на род ног жи во та, пре све га ис по љи ла се у бор би про тив оста та ка мно-
го бо штва у на ро ду. Овим је би ло об у хва ће но и про сла вља ње кр сног име на 
– сла ве.

Све то сав ска цр ква има од лу чу ју ћи зна чај у ства ра њу кр сне сла ве, ова-
кве ка ква је она да нас. По ста нак и раз ви так да на шње срп ске кр сне сла ве мо-
ра се за то по сма тра ти у оп штем скло пу све то сав ске ак тив но сти ко јој је по-
шло за ру ком да ство ри да на шњу кр сну сла ву као ис кљу чи во срп ско-пра во-
слав ну и цр кве но-на род ну по ро дич ну све ча ност (Срп ска сла ва или кр сно 
име, 1963:8). Сла ва пред ста вља је дан вид ми си о нар ске де лат но сти све то-
сав ске цр кве, је дан об лик ње не бор бе про тив идо ло по клон ства за пот пу ну 
еван ђе ли за ци ју срп ског на ро да у сред њо ве ков ној Ср би ји.

Ово вра ћа ње у да ле ку про шлост ва жно је због раз у ме ва ња јед ног од 
нај древ ни јих оби ча ја у Ср ба – Кр сне сла ве.

Це ре мо ни јал ни об ред кр сне сла ве и њен ин те гра тив ни ка рак тер

Сла ва пред ста вља на род но-цр кве ни оби чај ка рак те ри сти чан за срп ско 
пра во сла вље и ва жно обе леж је Ср ба, јер осли ка ва њи хов на ци о нал ни иден-
ти тет. Сва ки Ср бин има по је дан дан у го ди ни ко га он сла ви. Дан по ро дич-
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ног па тро на, све ца за штит ни ка се про сла вља уз го збе ни ру чак или ве че ру. У 
на ро ду је по зна та из ре ка: „Где је Ср бин, ту је и сла ва.“

Сла вље ње сла ве од у век се у со ци о ло ги ји ре ли ги је сма тра ло јед ним 
од ин ди ка то ра ре ли ги о зно сти и тра ди ци о нал не по ве за но сти љу ди са ре ли ги-
јом и цр квом. Још од дав ни на се су сре ће мо са оби ча јем про сла ве кр сног име-
на, ко ји пред ста вља спе ци фич но обе леж је пра во сла вља. Слaвa осли ка ва трa-
дициoнaлну срп ску пaтриjaрхaлнoст, вeзaнoст зa пoрoдицу, пoрoдичну лoзу, 
прет ке пa стoгa пред ста вља и jeдaн култ кoлeк тивитeтa, по ро дич не за јед ни це 
у ко јој су ње ни нај ста ри ји му шки чла но ви би ли но си о ци ауто ри те та.

Као по ро дич на све ча ност, до ма ћа и на след на ин сти ту ци ја, сла ва је 
знак при пад но сти, срод ства и по ре кла, она оста је од оца си ну, а од си на 
уну ку, на ста вља тра ди ци ју ро да и пре но си се са ко ле на на ко ле но. Очу ва ње 
и кон ти ну и тет тра ди ци је пред ста вља осно ву по ро дич ног жи во та те је по ро-
ди ца из вр ши лац тра ди ци о нал них зах те ва и пре но си лац тра ди ци о нал не кул-
ту ре на но ве ге не ра ци је. Она чла но ве јед не по ро ди це др жи на оку пу учвр-
шћу ју ћи ве зе и од но се ме ђу њи ма.

Сми сао сла ве је у по ве зи ва њу је дин ке са за јед ни цом, те пре ма то ме 
сла ва има пре вас ход но дру штве ну уло гу и зна чај. По што ва ње сла ве, оли че-
не у све цу ко ји ва жи као кућ ни за штит ник, са сто ји се у де ље њу жр тве ног 
при но са са дру ги ма. Слав ску три ја ду, пре ма то ме чи не до ма ћингостсла-
ва. Они су по ве за ни из ме ђу се бе и чи не дру штве ну (по ро дич ну) хар мо ни-
ју и ви ше по ка зу ју ве за ност у про фа ном кон тек сту не го у са крал ном. У об-
ред ном сми слу је при род но да се о сла ви, ко ја као свет ко ви на не ма прем ца 
у жи во та срп ског на ро да, то ком вре ме на на та ло жи ло и нај ви ше по сту па ка и 
рад њи за ње но про во ђе ње. При то ме, што је по себ но зна чај но, ку ћа у ко јој 
се сла ви је исто вре ме но док тра је све ча ност и сво је вр сно култ но ме сто ко је 
сто га из и ску је и од го ва ра ју ћи слав ски при бор за од ре ђе не чи но ве.

То је по себ ни пра зник по све ћен све ти те љу-за штит ни ку по ро ди це ко-
ји се пра зну је сва ке го ди не на исти дан. Го сти се по зи ва ју ра но ују тру у пре-
по днев ним ча со ви ма на дан сла ве. По пра ви лу по сто је две сла ве по ро ди це: 
ве ли ка или ста ра и ма ла сла ва или пре сла ва (при слу жба). Ста ра или глав на 
сла ва се про сла вља са ви ше са др жа ја, бо га ти је и све ча ни је. За пре сла ву се 
го сти не оче ку ју. По на род ном схва та њу слав ски це ре мо ни јал тра је три да-
на. По чи ње на ве че уочи сла ве, про ду жа ва се на дан сла ве, а за вр ша ва су тра-
дан по сла ви, ис пра ћа њем го сти ју.

Нај ва жни ји об ред ни пред ме ти за сла ву су: слав ски ко лач, све ћа, жи-
то, ви но и там њан.
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Уочи да на сла вље ња сла ве све ште ник до ла зи у ку ћу све ча ра да све ти 
во ди цу од ко је ће ка сни је да бу де уме шен слав ски ко лач (чин во до о све ће ња). 
За хва њу ју ћи сво јој чи сти лач кој сна зи, во да је за у зе ла ва жно ме сто у при пре-
ми за обе ле жа ва ње кр сног име на. Са све том во ди цом се пра вио и слав ски 
ко лач, чи ме се по ве ћа ва ла ње го ва све та уло га.

Слав ски ко лач (кр сни ца) је хлеб на бес крв на жр тва Бо гу, ко ја се при но-
си у знак за хвал но сти. Сâм ко лач сим бо ли ше Ису са Хри ста ко ји је хлеб жи-
во та. Иако се слав ски ко лач сма тра јед ним од нај зна чај ни јих сим бо ла кр сне 
сла ве, ипак ње го во при су ство ни је у сва ком кра ју за ступ ње но у ис тој ме ри. 
По сто је кра је ви у ко ји ма сео он уоште не ме си, а има и не ких кра је ва у ко-
ји ма се при пре ма и по че ти ри слав ска ко ла ча. Нај че шће се у да на шње вре ме 
при пре ма је дан, из у зет но два слав ска ко ла ча. Нај че шће се ме си од пше нич-
ког бра шна. Чест је слу чај да се од пр вог по жње ве ног сно па оста ви жи та ри-
ца од ко је ће се ка сни је ме си ти слав ски ко лач. Ова кав оби чај за др жан је нај-
ви ше у ча чан ским и дра га чев ским се ли ма.

Без Слав ске све ће кр сно име се не мо же сла ви ти. Слав ску све ћу па ли 
до ма ћин, уз при су ство уку ћа на и нај бли жих при ја те ља и она го ри цео дан. 
Пред ста вља вр ло стар ри ту ал ни пред мет и има мно га сим бо лич на зна че ња. 
За па ље на све ћа о кр сном име ну је суп сти ту ци ја ог ња из пре хри шћан ских 
вре ме на и сим бол до ма ћег ог њи шта.

Слав ско жи то, или ка ко се у срп ској об ред ној прак си још на зи ва 
и ко љи во, се спре ма као жр тва за хвал но сти Бо гу, а у спо мен све ти те ља 
ко га сла ви мо. У хри шћан ству је ви дљи ви знак оп штег вас кр се ња. Та ко-
ђе пред ста вља па ган ску жр тву и по ве зу је се са кул том плод но сти. Реч ко-
љи во по ти че од грч ке ре чи ко ли вон што зна чи зр но, а на ро чи то зр но пше-
ни це. Оби чај при но ше ња жр тве у ви ду ку ва ног жи та је ве о ма стар и се-
же у пе ри од ка да чо век ни је по зна вао ве шти ну пе че ња хле ба. Још су ста-
ри Ин ду си у ше стом ве ку пре на ше ере пре ми ну лим пре ци ма при но си ли 
слич ну жр тву.

Ви но је о кр сној сла ви по треб но да се пре ли је слав ски ко лач при ре за-
њу, да се пре ли је жи то и да га оку се све зва ни це и сва ко у ку ћи ка да се ди-
же у сла ву. Ви но је је дан од основ них сим бо ла у хри шћан ству и пред ста вља 
Ису со ву крв у све тој тај ни при че шћа. Ви но је нај ва жни ја жр тва ко ја се при-
но си у об ли ку пи ћа. Сје ди ња ва њем хле ба и ви на вр ши се сје ди ња ва ње крв-
не и бес крв не жр тве.

Там њан (измир на) је ми ри шља ва смо ла ко ја се при слав ском об ре ду, 
ре за њу ко ла ча, узи ма за ка ђе ње. Дим од там ња на се по ди же увис, и њи ме се 
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ка да се о сла ви ка ди све чар ски ко лач. Жи то и сви уку ћа ни, при но си Бо гу и 
све ти те љу ду хов на жр тва.

О Кр сном име ну Ср бин, вр ши у сво јој ку ћи две вр ло ва жне ду жно сти:
– мо ли се Бо гу за жи ве и за мр тве и чи ни не ку жр тву у сла ву све ти те-

љу, за штит ни ку сво је по ро ди це и
– са зи ва при ја те ље и до че ку је пут ни ке и на мер ни ке те их го сти што 

мо же бо ље, као на нај ве се ли ји дан у го ди ни (Вла хо вић, 1985:121).
Сви ови еле мен ти у це ли ни су нео п ход ни да би се из вео об ред про сла-

вља ња кр сног име на у ко јем се ви де оста ци па ган ских и хри шћан ских еле-
ме на та син кре ти зо ва ни у овај пра во слав ни оби чај.

Не ки еле мен ти слав ског це ре мо ни ја ла: го зба, зва ни це, го сто прим ство 
– чи не да сла ва бу де ин стру мент ко му ни ка ци је, ин те гра ци је и за шти те, са 
ци љем: ја ча ње со ли дар но сти. Сла ва пред ста вља пра зник ко ји се про сла вља 
да би се очу ва ла ду хов на по ро дич на рав но те жа ме ђу ње ним чла но ви ма. Сви 
чла но ви по ро дич ног ог њи шта се оку пља ју на дан про сла ве кр сног име на. 
Оном чла ну по ро ди це ко ји је спре чен да при су ству је це ре мо ни ји, оста вља 
се де лић слав ског ко ла ча као сим бо лич на ве за по ве за но сти са по ро ди цом. 
Ње на интeгрaтивнa функциja oднoси прeвaгу нaд њeним свeтк oвaњeм кao 
вeрскoг прaзникa.

На сла ви се пре ко го сти ју учвр шћу ју и ши ре дру штве не ве зе и од но-
си. Уко ли ко је у пи та њу са мо срод нич ко оку пља ње – он да је реч о фа ми-
ли зму и не у сло вље ној со ли дар но сти, а по том и о по ро ди ци са из ра же ни-
јим па три јар хал ним ка рак те ри сти ка ма. На су прот то ме, ши ри круг зва ни ца 
ука зу је на про ши ре ни фа ми ли зам, усло вље ну со ли дар ност и по ро ди цу са 
из ра же ни јим обе леж ји ма де мо крат ског мо де ла (Стје па но вић-За ха ри јев ски, 
1998:164). У то ме је ин те гра тив на функ ци ја сла ве и у ужем по ро дич ном и 
у ши рем дру штве ном сми слу. Кроз слав ски це ре мо ни јал по ро ди ца ис ка зу је 
спрем ност да са дру ги ма по де ли пло до ве соп стве ног тру да, да одр жи за вет 
пре да ка и на ста ви не пре ста ну бит ку за на пре дак и бо љи так. Сла ва је за пра-
во све ча ност ко ја по ве зу је до ма ћи на и до ма ћи цу као го спо да ре ку ће са све-
на род ном уза јам но шћу, ко јој се не мо же на ћи за ме на.

Од ре ђу ју ћи сла ву као уста но ву го сто прим ства, Д. Бан дић за кљу чу-
је о ње ној функ ци ји ус по ста вља ња, об на вља ња и одр жа ва ња ко ег зи стент-
них од но са: „она по ста је ин стру мент по мо ћу ко га се ре де фи ни шу, а са мим 
тим и учвр шћу ју еле мен тар не (срод нич ке, имо вин ске, на ци о нал не, по ли-
тич ке) струк ту ре, на ко ји ма се те ме ље дру штве не ве зе и од но си…“ (Бан-
дић, 1986:18).
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По ро дич на сла ва не ма ја сно из ра жен иден ти тет. Ње но пра зно ва ње 
са свим сво јим про прат ним це ре мо ни јал ним рад ња ма, не под ле же стро гим 
пра ви ли ма ко ја су кру то уста ље на и ја сно де фи ни са на. Ме ђу соб не по се те су 
зна чај на ком по нен та слав ског про сла вља ња, и то ука зу је на дру штве не са-
др жа је и спе ци фич но сти сла ве, где за кљу чу је мо да је име не ка да шњег па-
тро на по ста ло… углав ном име пра зни ка и – ни шта дру го. Про сла вља ње по-
ро дич не сла ве све ви ше гу би еле мен те вер ског ка рак те ра. Сла ва се пре тва-
ра у са ста нак „на ко јем се ску пља ју ро ђа ци, ку мо ви и при ја те љи… да јед-
ни дру ги ма вра те по се те, да се ви де и по раз го ва ра ју, по ча сте и по ве се ле…“ 
(Бан дић, 1986:12–13).

Цен трал но ме сто у на род ном слав ском це ре мо ни ја лу за у зи ма ло мље-
ње ко ла ча и ди за ње (на пи ја ње) у сла ву. Ко лач се ло ми по јед ном пра во слав-
ном оби ча ју, за ко ји је те шко ре ћи да ли је хри шћан ски или ста ри хри сти ја-
ни зо ва ни оби чај. До ма ћин ко лач окре ће са го стом или го сти ма ра ди оп штег 
до ма ћег на прет ка. Исто вре ме но, ко лач се по ди же увис, са же љом да се усе-
ви по диг ну пре ма сун цу и зре лим пло до ви ма обез бе де еко ном ски на пре дак 
по ро ди це.

Ди за ње, од но сно на пи ја ње у сла ву, ка ко се то у на ро ду на зи ва, зби ва 
се за вре ме руч ка, од мах по об ред ном ло мље њу ко ла ча. До ма ћин са ча шом у 
ру ци из ра жа ва за хвал ност и бла го дар ност до ма ћем све цу и Бо гу и мо ли их 
да и убу ду ће бу ду ми ло сти ви и на кло ње ни ње го вом до му. По сле до ма ћи на и 
го сти на здра вља ју сла ви, са же ља ма за здра вље, сло гу и бе ри ћет.

На здра вља ње је по се бан слав ски чин, ко ји по чи ње од до ла ска на слав-
ску го збу, до ис пра ћа ња са ње. У све ча ном то ну се из ра жа ва ју же ље за здра-
вље и бла го ста ње до ма ћи на и ње го ве по ро ди це. Здра ви цу пр во ди же нај ста-
ри ји гост, а за тим до ма ћин, уз ча шу ви на или ра ки је. Здра ви це су сво јом са-
др жи ном раз ли чи те јед на од дру ге. У јед ни ма се мо ли Бо гу и Кр сном име ну, 
све цу за штит ни ку, а у дру ги ма се на бра ја ју же ље за сре ћу и на пре дак до ма-
ћи на, ње го вих ро ђа ка, ку мо ва, ком ши ја и при ја те ља (Срп ске сла ве, 1994:16) 
По след ња здра ви ца ко ју ис пи ја нај ста ри ји гост се зо ве ис прат ни ца.

Сла ва ука зу је на вре мен ску ду би ну и тра ди ци ју ко ја чи ни ве зу из ме-
ђу про шло сти и са да шњо сти. Сла вље ње и пра зно ва ње кр сног име на је има-
ло ве ли ки ин те гра ци о ни зна чај у раз во ју срп ског на ро да. Сла ва је би ла чу-
вар ет нич ке све сти и дру гих обе леж ја ко ја срп ски на род по ве зу ју у од ре ђе ну 
це ли ну, у по себ ну ет нич ку, исто риј ску и дру штве ну за јед ни цу. У са вре ме-
ном кон струк ту, сла ва се де фи ни ше као екви ва лент ет нич ком по ре клу, на ци-
о нал ној при пад но сти, од но сно би ти Ср бин зна чи сла ви ти кр сно име, сла ву. 
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Она пред ста вља је дан од зна чај них еле ме на та у на ци о нал ној сим бо ли ци Ср-
ба, па се под ра зу ме ва да је по ро ди ца ко ја обе ле жа ва сла ву – срп ска по ро ди-
ца. Сла ва на тај на чин функ ци о ни ше као вр ста на ци о нал ног обе леж ја. Сла-
ва има ин те гра тив ну функ ци ју и у ши рем дру штве ном и у ужем по ро дич-
ном кон тек сту (оби чај да се оста ви по ко мад слав ског ко ла ча за сва ког од-
сут ног чла на по ро ди це). Функ ци ја кр сне сла ве у срп ском пра во сла вљу ни је 
учвр шћи ва ње од ре ђе не ве ре, већ ин те гра ци ја и очу ва ње ег зи стен ци је јед ног 
кон крет ног на ро да, али и по ро ди це, као при мар не дру штве не гру пе. У то ме 
је, за срп ску ет нич ку за јед ни цу, по ред култ не, нај ве ћи кул тур но исто риј ски 
зна чај сла ве као на род ног пра зни ка.

Сла ва из ме ђу ре ли гиј ског и дру штве ног – со ци о ло шки при ступ

Со ци о ло шко пи та ње ко је се ов де на ме ће и ко је тре ба раз мо три ти, ти че 
се дру штве ног зна ча ја и зна че ња сла ве. Ов де је глав на сле де ћа ди ле ма: да ли 
про сла вља ње кр сне сла ве има пр вен стве но дру штве но или ре ли гиј ско зна-
че ње? То је пра зник ко ји се у по ро ди ци на сле ђу је по му шкој ли ни ји, ко ји се 
про сла вља у при су ству ро ђа ка, ку мо ва, при ја те ља, ком ши ја. У нај ва жни јем 
слав ском мо мен ту (ло мље ње ко ла ча и ди за ње у сла ву) по ди же се здра ви ца 
за прет ке, здра вље, сло гу, бе ри ћет. Вре ме ном су се не ки ста ри оби ча ји у об-
ре ду из гу би ли, или су за ме ње ни но вим. По је ди но сти су ме ња не, из о ста вља-
не или до пу ња ва не. По ро дич на сла ва ни је ни ка да ни би ла не ки кру ти и не-
про мен љи ви об ред до ма ћин ства и по ро ди це (Бар јак та ро вић, 1998:39). У од-
ре ђе ним слу ча је ви ма, сла ва је мо гла и да се про ме ни, ако не за до во ља ва по-
тре бе све ча ра. Ши ре њем на прет ка и кул ту ре не гда шњи за штит ни ци по ро ди-
це не ка ко су се ода ља ва ли и сла ва је све ви ше до би ја ла дру штве ни ка рак тер, 
ко ји пре о вла ђу је над ре ли гиј ским.

У при лог ста ву да је сла ва ви ше дру штве ни не го ре ли ги о зни пра зник 
иде и ти по ло ги ја ко ју је на вео Дра го љуб Ђор ђе вић (1998) у свом ис тра жи-
ва њу. Оне ко ји сла ве сла ву он де ли у три гру пе:

1. се ку ла ри зо ва нисла вље никсла ве
2. вер никче ти риоб ре да
3. цр кве нивер ник
До бар део срп ско пра во слав не по пу ла ци је пра зну је кр сно име, а да 

при то ме ни је ак ту ел но ве зан за сво ју ре ли ги ју и цр кву, не по шту је оста ле 
фор ме ре ли гиј ске прак се, од би ја лич ну ре ли гиј ску иден ти фи ка ци ју и ре ли-
ги о зно је ин ди фе рен тан (се ку ла ри зо ва ни сла вље ник сла ве).



Religija i tolerancija, Vol. XIV, № 25, Januar – Jun, 2016. 131

Дру ги део гра ђа на про сла вља сла ву уз ве ћи ну ри ту ал них по сту па ка – 
ти пи чан пред став ник срп ско пра во слав ног вер ни ка, ко ји је нај ра спро стра-
ње ни ји у Ср ба (кр штен је, вен чан у цр кви, сла ви сла ву и са хра ни ће се уз 
опе ло – вер ник че ти ри об ре да) (Ђор ђе вић, 1998:44).

Тре ћи тип ка рак те ри ше ко ег зи стен ци ја ре ли ги о зне све сти и ре ли ги о-
зног по на ша ња и удру жи ва ња и ти пи чан је пред став ник до бре ре ли ги о зно-
сти (прак ти ко ва ње по бо жно сти у ре ли гиј ским ин сти ту ци ја ма и раз ви ја ња 
осе ћа ја при пад но сти ве ри и ор га ни за ци ји). Ово је нај по жељ ни ји тип вер ни-
ка, ко ји се при др жа ва свих узу са пра во сла вља и Срп ске пра во слав не цр кве 
(цр кве ни вер ник) (Ђор ђе вић, 1998:44)

Пе ри од ‘80-их и ‘90-их го ди на про шлог ве ка се нај сли ко ви ти је мо-
же опи са ти син таг мом „бег од цр кве“. Се ку ла ри за ци ја је са со бом до не ла 
енорм но сма њен број вер ни ка, од у ми ра ње вер ске прак се и ре ли гиј ског по на-
ша ња вер ни ка. Ме ђу по што ва о ци ма кр сног име на пре о вла да ва ли су вер ни-
ци че ти ри об ре да и се ку ла ри зо ва ни сла вље ни ци сла ве (Ђор ђе вић, 1998:44).

Сле ди пе ри од „при бли жа ва ња цр кви“ и „при бли жа ва ња пра во сла-
вљу“ тј. на пу шта ње ате и стич ког кул тур ног мо де ла и при ла же ње исто риј ској 
ве ри и цр кви, и ов де на и ла зи мо на по ве ћан број вер ни ка че ти ри об ре да и цр-
кве них вер ни ка, док се број се ку ла ри зо ва них сла вље ни ка сла ве знат но сма-
њу је (Ђор ђе вић, 1998:46)

На осно ву овог ис тра жи ва ња мо же мо ви де ти да се кр сно име у Ср ба 
од де ве де се тих го ди на на ова мо про сла вља ло на:

1. ре ли ги о зно-про фа ни
2. ре ли ги о зни
3. про фа нина чин
По ро дич на сла ва је и ре ли гиј ски и дру штве ни пра зник, с тим што је 

вре ме ном њен дру штве ни аспект по стао до ми нан тан. Уз све ча ну го збу уго-
шћу је се род би на, при ја те љи, су се ди ко ји до ла зе да им по же ле све нај бо ље у 
на ред ној го ди ни. Ова по се та се мо ра и уз вра ти ти и то је не што што се оче ку-
је од го сти ју. Ре ци проч ност у ме ђу људ ским од но си ма пред ста вља је дан од 
нај зна чај них аспе ка та по ро дич не сла ве (Си на ни, 2012:176). Раз ли ка у вре-
ме ну про сла вља ња по ро дич них сла ва омо гу ћа ва ме ђу соб не по се те и уза јам-
но по што ва ње до ма ћи на ко ји сла ве сла ву.

Она пред ста вља ва жну по ро дич ну свет ко ви ну, јер омо гу ћу је ин тер ак-
ци ју срод ни ка, на ро чи то оних ко ји се рет ко су сре ћу и дру же. Не ки срод ни-
ци се углав ном су сре ћу са мо на сла ва ма. Упра во због то га се љу ди уна пред 
ра ду ју и ве се ле од ла ску на сла ву, јер зна ју да ће та мо су сре сти срод ни ке ко-
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је због фи зич ке уда ље но сти, по сла или не ког дру гог раз ло га рет ко ви ђа ју. У 
на ро ду по сто ји ми шље ње да сла ве и по сто је због то га да би се љу ди ме ша-
ли, раз го ва ра ли, до го ва ра ли. У скла ду с тим је и схва та ње да су све ште ни-
ци по де ли ли раз ли чи те сла ве (Ђор ђе вић, 1998:313). По ро ди це не сла ве ис-
ту по ро дич ну сла ву из раз ло га да би мо гли да по се ћу ју јед ни дру ге. Об на-
вља ње го сто ва ња и го шће ња на дан сла ве, омо гу ћу је да се срод нич ки, као и 
оста ли фор мал ни и не фор мал ни од но си не пре ста но об на вља ју.

Што се ре ли гиј ског ка рак те ра сла ве ти че, сма тра се да је она свој про-
фил до би ла већ у XI II ве ку, на кон ре фор ми све то сав ске цр кве. По ро дич на 
сла ва је про же та цр кве ним ути ца ји ма, па су и нај зна чај ни ји ре кви зи ти ко-
ји се у сла ви ко ри сте (све ћа, хлеб, ви но, уље, та мјан) ујед но и цр кве ни (Си-
на ни, 2012:176). Ико ну Кр сног име на би сва ка по ро ди ца тре ба ла да има у 
свом до ма ћин ству, ма да је не ки све ча ри ни да нас не ма ју. Обе ле жа ва ње сла-
ве би та ко ђе тре ба ло да от поч не у цр кви, но ше њем слав ског ко ла ча и жи та 
на осве шта ва ње.

Сла ва је јед на од ин сти ту ци ја ко јом се за до во ља ва ју по тре бе до ма ћин-
ства и у окви ру ко је се оства ру ју и учвр шћу ју ин тер пер со нал ни од но си ме ђу 
ње ним чла но ви ма. Дру штве ни са др жај сла ве је та кав, да на тај дан по ро ди-
ца при ма го сте и на тра ди ци јом утвр ђен на чин пру жа им го сто прим ство, те 
сто га мо же мо за кљу чи ти да сла ва функ ци о ни ше као по се бан вид уста но ве 
го сто прим ства (Бан дић, 1986:13).

Оно што сла ву као уста но ву го сто прим ства раз ли ку је од оста лих свет-
ко ви на је сте то што је пе ри о дич на. Од но си ме ђу по је дин ци ма и ме ђу по ро-
ди ца ма у се о ској сре ди ни пред ста вља ју из у зет но осе тљи во под руч је дру-
штве ног жи во та. Мо гућ ност њи хо вог по ре ме ћа ја стал но је при сут на и због 
то га их тре ба др жа ти под кон тро лом. На сла ви го сти се при ма ју у стро го од-
ре ђе ним ин тер ва ли ма вре ме на – сва ке го ди не у исти дан. Кон ти ну и те том 
ука зи ва ња слав ског го сто прим ства одр жа ва се и кон ти ну и тет по ро дич них 
од но са.

Кон ти ну и тет ме ђу соб них по се та се мо же одр жа ти са мо ако су оне ме-
ђу соб но на из ме нич не. Као што сам прет ход но на ве ла, ва жан је ре ци про ци-
тет. Свим го сти ма на сла ви су до де ље на иста пра ва и оба ве зе – то ком го ди не 
до ма ћин ће би ти и у уло зи го ста, док ће ње го ви го сти узе ти и уло гу до ма ћи-
на, и ов де на и ла зи мо на по што ва ње јед ног на че ла јед на ко сти.

Кр сну сла ву мо же мо сма тра ти сво је вр сним си сте мом „дру штве не кон-
тро ле“ кроз по ја ча ни при ти сак со ци ја ли за ци је у тим тре ну ци ма. Ње но пра-
зно ва ње др жи на оку пу чла но ве по ро ди це, збли жа ва их и не до зво ља ва кон-
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фликт не си ту а ци је ме ђу њи ма. По ред то га што обез бе ђу је сма ње ње за тег ну-
то сти, ри ту а ли де лу ју као моћ на по ја ча ња оп штих ве ро ва ња, ко ја су нео п-
ход на за дру штве ни по ре дак. Кр сна сла ва као ре ли гиј ски оби чај об је ди њу-
је све нај бит ни је еле мен те струк ту ре тра ди ци о нал ног дру штва, те до во ди у 
ве зу ње го ве две нај ја сни је од ли ке – ве ли ки зна чај ре ли гиј ских ори јен та ци ја 
пре ма све ту и срод нич ки си стем (Га ври ло вић, 1998:317).

Са со ци о ло шког аспек та, ва жно је раз мо три ти пи та ње дру штве не 
функ ци је кр сне сла ве. За ве ти не, са бо ри, сла ве пред ста вља ју на род не, а не 
цр кве не уста но ве, у њи ма дру штве ни са др жај од но си пре ва гу над ре ли гиј-
ским. По ро дич на сла ва има бит ну дру штве но-ин те гра ци о ну функ ци ју ко ја 
је до ми нант ни ја у од но су на цр кве но-ре ли гиј ску прак су.

Сла ва је пра зник у ко јем по сто ји од ре ђе на ве за из ме ђу ре ли гиј ске и 
дру штве не ком по нен те. Она пред ста вља пра зник хри шћан ског све ца, ко ји 
је ве зан за од ре ђе ну по ро ди цу. Иден ти фи ку ју ћи је на тај на чин, ми је исто-
вре ме но иден ти фи ку је мо као пра зник ко ји „при па да“ тој по ро ди ци, као пра-
зник ко ји баш та по ро ди ца мо же и мо ра да про сла вља. Сла ва ни је са мо је-
дан од по ро дич них пра зни ка, већ и не што ви ше – је ди ни пра зник по ро ди це.

Ње на спе ци фич на функ ци ја је сте то да она мо же да функ ци о ни ше и 
као сред ство дру штве ног озна ча ва ња (Бан дић, 1986:15).

У се о ској сре ди ни пре зи ме на ни су би ла, ни ти су да нас, је ди на озна ка 
по ро ди це. По сто је си ту а ци је ка да ни је до вољ но упу ти ти на кон крет ну по ро-
ди цу са мо пу тем пре зи ме на, већ је по не кад по треб но укљу чи ти и по ро дич-
ну сла ву ко ју сла ве. Си ту а ци ја ка да обе ле жа ва ње са мо пре зи ме ном ни је до-
вољ но, или ни је аде кват но, углав ном се ве зу је за два сег мен та дру штве ног 
жи во та – оро ђа ва ње и на сле ђи ва ње.

Ве ли ке ми гра ци је срп ског ста нов ни штва до ве ле су до ве ли ких де мо-
граф ских про ме на и до збр ке у си сте му срод ства. Пре зи ме на су че сто ме-
ња ла сво је об ли ке, а при том не ка од њих су то ли ко рас про стра ње на, да као 
сред ство озна ча ва ња не ма ју ве ли ку вред ност – исто вет ност пре зи ме на не 
мо же да бу де до каз о по сто ја њу срод нич ке ве зе, као што ни раз ли ке у пре зи-
ме ни ма не мо гу да бу ду га рант не по сто ја ња срод нич ке ве зе. У слу ча ју скла-
па ња бра ка, ако се мо мак и де вој ка исто пре зи ва ју и њи хо ве по ро ди це обе-
ле жа ва ју исту сла ву, брак се обич но из бе га ва.

Озна ча ва ју ћа свој ства сла ве ко ри сте се и у си ту а ци ја ма ка да јед на по-
ро ди ца на сле ђу је има ње ко је је при па да ло дру гој по ро ди ци. Пре ма оп штим 
прин ци пи ма на сле ђи ва ња у на шој тра ди ци о нал ној кул ту ри, онај ко по се ду-
је од ре ђе но има ње има пра во да сла ви од ре ђе ну сла ву, и обр ну то. Но ва сла-
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ва та ко мо же да пред ста вља спе ци фи чан знак сво ји не над на сле ђе ним има-
њем, од но сно пре у зи ма ју ћи сла ву од прет ход ног вла сни ка, на след ни ци на 
дру штве но при знат на чин по твр ђу ју сво ја но во сте че на пра ва.

Се ку ла ри за ци ја об ре да кр сне сла ве

Да би смо мо гли го во ри ти о се ку ла ри за ци ји овог об ре да, пр вен стве но 
мо ра мо да ти ја сну де фи ни ци ју овог тер ми на. Се ку ла ри за ци ја је по јам ко ји 
се по ве зу је са ре ли ги јом, и нео п хо дан је ра ди утр ђи ва ња при сут но сти ре ли-
гиј ских вред но сти и сим бо ла у јед ном дру штву. Она на пр вом ме сту по ка зу-
је не ста ја ње „све тог“ и пре ла зак на „све тов но“, при че му до ла зи до одва ја-
ња ре ли ги је од дру штва. До ла зи до на пу шта ња при вр же но сти тра ди ци о нал-
ним вред но сти ма и ве ро и спо вед ној прак си, при хва та ња про ме на и за сни ва-
ња свих од лу ка и де ла ња на ра ци о нал ној осно ви. Она пред ста вља про цес 
где ре ли гиј ско ми шље ње, прак са и ре ли гиј ске уста но ве гу бе свој дру штве ни 
зна чај. Ре ли ги ја у све ве ћој ме ри по ста је при ват на ствар по је дин ца.

Кao нajсeкулaрниjи oбрeд, крснa слaвa сe чeстo прoслaвљa нa црк-
вeнo нeпрoписaн нaчин. Тaквa пojaвa мoжe сe oбjaшњaвaти кao пoслeдицa 
нeпoзнaвaњa слaвљeникa oних дeлoвa тeoлoш кoг и кaнoнскoг систeмa кojи 
нeпoсрeднo рeгулишу oблaст крснe слaвe. Кao рeз ултaт нeинфoрмисaнo-
сти и пoгрeшних рeлигиjских схвaтaњa, устaлилa сe пojaвa нaoпaкe пoдeлe 
свeтитeљa зaш титникa нa „живe“ и „нeживe“, чимe сe дoлaзи у aпсурдну 
ситуaциjу прoслaвљaњa „нeживoг“ свeтитeљa кao зaш титникa пoрoдицe. 
Из тaквoг нeпрaвилнoг пoимaњa стaтусa свeтитeљa, прoистичe и пoгрeш-
нo прaк тикoвaњe ритуaлa крснe слaвe (нa примeр, у случajу дa сe прoслaвљa 
свeтитeљ кojи сe смaтрa жи вим, изoстaje пaнaиja у слaвскoм ритуaлу, jeр сe, 
пo тaквoм схвaтaњу, у тим приликaмa нe кoристи житo). Истo тaкo, пoрeд 
нaвeдeнe пoдeлe, уoбичajeнa je пoдeлa нa „мрснe“ и „пoснe“ крснe слaвe. 
Мaдa oвa пoдeлa ниje сaсвим нeтaчнa, jeр зaистa пoстoje слaвe кoje никaдa 
ни су пoснe, jeр искључивo пaдajу у блaжeнe пeриoдe. Мeђутим, нe увиђa сe 
дa критeриjум рaзгрaничeњa пoсних и мр сних слaвa прeдстaвљa пoмeнути 
прин цип пoснoг и мрснoг пeриoдa, a нe, кaкo сe вeруje, дa крснa слaвa са-
ма пo сeби имa тaj стaтус. Тaкo, у случajу њeнoг нaизмeничнoг пaдaњa у 
пeриoдe мрсa или пoстa збoг пoкрeтнoсти слaвe, кoд слaвљeникa нaстaje 
нeдoумицa oкo њeнoг стaтусa.

Све је ма ње ре ли гиј ске при сут но сти и ре ли гиј ског ка рак те ра у овом 
об ре ду. Он се по ла ко гу би, а дру штве ни „све тов ни“ од но си пре ва гу и пре о-
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вла ђу је у свет ко ва њу овог пра зни ка. Сла ва се не мо же про сла ви ти без нај-
ва жни јих об ред них пред ме та (све ћа, жи то, ви но, уље, та мјан) ко ји се ко ри-
сте у цр кви за вре ме вер ских пра зни ка, ли тур ги је, при че шћа. Глав ни об ре-
ди у ку ћи (ло мље ње ко ла ча и ди за ње у сла ву) но се у се би цр кве ни ка рак тер 
и по ре кло.

Сла ва по ста је об ред ко ји има дру штве ни ка рак тер и са др жај. Го сти на 
сла ву до ла зе ра ди дру же ња, ве се ља, да се по ча сте, по раз го ва ра ју и вра те јед-
ни дру ги ма по се те. Она по ста је је дан вид дру же ња, оку пља ња на јед ном ме-
сту, где сви го сти оче ку ју да бу ду ле по уго шће ни и до че ка ни, а до ма ћин је 
тај ко ји ће се по бри ну ти за то. Сла ва се да нас углав ном сла ви је дан дан, са 
све ча ни јим руч ком или ве че ром.

Про сла вља ње кр сног име на да нас

У по след њој де це ни ји XX ве ка, дру штво је ушло у пр ву фа зу тран-
зи ци је и ја вља ју се мно го број не кул тур не про ме не, ме ђу ко ји ма је сво је вр-
стан фе но мен „вра ћа ња тра ди ци ји“, вра ћа ња ста рим па три јар хал ним по ро-
дич ним оби ча ји ма, ко ји укљу чу ју и ве ли ки број раз ли чи тих ин тер пре та ци ја 
про сла вља ња кр сне сла ве. По сле ди ца мно го број них ин тер пре та ци ја кр сне 
сла ве, али и фор мал на мо гућ ност ње ног јав ног про сла вља ња, до ве ла су до 
фор ми ра ња са вре ме них обра за ца тог кул тур ног фе но ме на.

Оста ју на сна зи не ки ри ту а ли ко ји има ју сми сла за сâму за јед ни цу 
(оку пља ње по ро ди це и го сти ју уочи сла ве, уло га до ма ћи на, до ма ћи це, здра-
ви це, култ ни слав ски ко лач, жи то, све ћа), не ки иш че за ва ју ако је ве ра и по-
тре ба у њих пре ста ла, док се исто вре ме но ра ђа ју но ви об ли ци (ку по ви на 
слав ског ко ла ча и ку ва ног жи та у пе ка ри, по сла сти чар ни ци, сла вље ње сла ве 
у ре сто ра ну, уз му зи ку). Све то про ис ти че из пер цеп ци је ри ту а ла да те сре-
ди не или пак са мог од но са ста нов ни штва пре ма ло кал ној цр кви и њи хо вом 
па ро ху. Уко ли ко је цр ква ви ше при хва ће на, та да се мо же го во ри ти о струк-
ту ри пра зни ка пре ма цр кве ном ко дек су. У су прот ном, до ми ни ра ју тзв. „на-
род ни“ об ли ци пра зно ва ња.

Осим што је по ро дич ни пра зник и по ро дич на свет ко ви на, сла ва се 
пре ли ла и на ин сти ту ци је, уста но ве, ор га ни за ци је и про фе си о нал на удру-
же ња. Као об ред ко ји је нај по дло жни ји де са кра ли за ци ји, би ва упра жњи ван 
и од стра не ате и ста, па чак и ан ти те и ста. По чи њу да је сла ве и они ко ји је 
ни ка да до та да ни су сла ви ли. Ка ко је да нас схва ће на, она је све ма ње по ка за-
тељ хри шћан ске ве за но сти за све ти те ља, ре ли ги ју и цр кву. Уме сто то га, по-
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ста ла је глав ни по ка за тељ на ци о нал ног при пад ни штва из ра же ног па ро лом: 
„Сла ву сла вим – Ср бин сам“. На сла ви се ва жност при да је го зби и го шће њу, 
а ма ње не ким ре ли гиј ским хри шћан ским обе леж ји ма.

Да на шњи мо дел свет ко ва ња кр сне сла ве у ка нон ском де лу је сли чан 
тра ди ци о нал ном обе ле жа ва њу, али сâм пра зник, ка ко у се би са др жи и на-
род но раз у ме ва ње свет ко ви не, ва ри ра и при ла го ђа ва се вре ме ну у ко јем се 
жи ви. Сла ва је све ви ше ево лу и ра ла и у обе леж је ста ту са по ро ди це у дру-
штву и ње ног пра зно ва ња ра ди ис ти ца ња ма те ри јал ног ста ња ње них чла но-
ва.

Кр сна сла ва као део об ред не прак се срп ског на ро да, до да нас је оп ста-
ла у свом функ ци о нал ном об ли ку. И да ље се раз ви ја у прав цу ин те гра тив ног 
пра зни ка, ко ји је би тан за оку пља ње по ро ди це, бли ских при ја те ља и ком-
ши ја. На чин про сла вља ња до во ди и до ис ти ца ња ста ту сног сим бо ла и тран-
сфор ма ци је пра зни ка у ис кљу чи ву го збу, с ве ли ким бро јем го сти ју. Ду хов ни 
аспект сла ве је у мно гим об ли ци ма се кун да ран (из о ста нак мо ли тви, по се-
ћи ва ње цр ка ва ван пра знич ног да на). Кр сна сла ва на про сто ру пра во слав не 
Ср би је функ ци о ни ше као спе ци фи чан ри ту ал, ко ји је остао ле ги тим ни део 
дру штве ног и ду хов ног би ћа са вре ме них срп ских пра во слав них по ро ди ца.

За кључ на раз ма тра ња

Сла ва као об ред спе ци фи чан за срп ско пра во сла вље, ве ко ви ма се про-
те же кроз срп ску тра ди ци ју и оби ча је. Као чу вар по ро дич ног ог њи шта, кр-
сно име пред ста вља на ци о нал ни сим бол срп ског на ро да и кул ту ре. Сла ва 
је би ла чу вар ет нич ке све сти и дру гих обе леж ја ко ја срп ски на род по ве зу-
ју у од ре ђе ну це ли ну, у по себ ну ет нич ку, исто риј ску и дру штве ну за јед ни-
цу. Kрсно име де фи ни ше мо као екви ва лент ет нич ком по ре клу, на ци о нал ној 
при пад но сти, од но сно би ти Ср бин зна чи сла ви ти кр сно име, сла ву.

Кр сна сла ва има ва жну ин те гра ци о ну функ ци ју и ка рак тер, учвр шћу-
ју ћи ве зе и од но се са ја сним ци љем: ја ча ње со ли дар но сти, ус по ста вља ње 
бли ско сти и осе ћа ња при пад но сти ме ђу чла но ви ма по ро ди це. Она омо гу-
ћу је ус по ста вља ње ду хов не рав но те же ме ђу ње ним чла но ви ма и мо же мо је 
сма тра ти сво је вр сним си сте мом дру штве не кон тро ле. Ње но пра зно ва ње др-
жи на оку пу чла но ве по ро ди це, збли жа ва их и не до зво ља ва кон фликт не си-
ту а ци је ме ђу њи ма. Пе ри о дич ност и ре ци проч ност је бит но обе леж је сла ве 
ко је омо гу ћу је да се срод нич ки, као и оста ли фор мал ни и не фор мал ни од но-
си не пре ста но об на вља ју.
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На пи та ње да ли је сла ва дру штве ни или ре ли гиј ски пра зник и ка кво 
је ње но зна че ње, до ла зи мо до за кључ ка да је сла ва по ста ла об ред ко ји има 
пре вас ход но дру штве ни ка рак тер и са др жај ко ји пре о вла ђу је у од но су на ре-
ли гиј ски. Све је ма ње цр кве не и ре ли гиј ске при сут но сти у овом об ре ду (ве-
ли ки број све ча ра не ма у свом до ма ћин ству ико ну свог све ца за штит ни ка ко-
га сла ви), чи ја се ва жност и зна чај по ла ко гу бе.

Дру штве ни са др жај по ста је до ми нант ни ји. Го сти на сла ву до ла зе ра-
ди дру же ња, ве се ља, да се по ча сте, по раз го ва ра ју и вра те јед ни дру ги ма по-
се те. Она по ста је је дан вид дру же ња, оку пља ња на јед ном ме сту, где сви го-
сти оче ку ју да бу ду ле по уго шће ни и до че ка ни.

Сла ва је пра зник ко ји је не рас ки ди во по ве зан са срп ским на ро дом и 
ду бо ко уткан у ње гов на ци о нал ни иден ти тет, та ко да са по но сом мо же мо ре-
ћи и по но ви ти ста ру срп ску из ре ку: „Где је Ср бин, ту је и Сла ва“.
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KR SNA SLA VA AS A TRA DI CI O NAL FA MILY RI TUAL 
IN SER BIAN ORT HO DOXY

Summary

The aim of this paper was to present The Slava as a family ritual that connects 
family members and serves as a link between the family, on the one hand, and society and 
culture, on the other hand. There are many theories and hypothesis about the origin of The 
Slava in the Serbian Orthodoxy. The Slava is an important element of Serbian cultural and 
national identity, and as such is classified in the UNESCO List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity. In our society, it has multiple functions. The Slava is an exceptional 
mechanism for maintaining family cohesion and balanced communication between family 
members, by encouraging a sense of belonging and unity, and by maintaining families 
together and by forbidding conflict situations among the family members. It also has a 
function of identification of families and through the mechanisms of socialization, The 
Slava transmits the values   of the society on family members. In today’s celebration of The 
Slava, the social component is becoming more and more dominant.

Keywords: The Slava, family, Serbian orthodoxy
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УТИЦАЈ СПОРТА 
НА РАЗВОЈ ДУХОВНОСТИ КОД СПОРТИСТА

Резиме

Феномен спорта обухвата сагледавање саме игре (забава, разонода, ра-
дост), која обавезно мора и треба да садржи елементе задовољства: због учешћа 
у самој игри; понесеност духом игре, занесеност њеним варијацијама, пропуште-
ним и искоришћеним шансама, срећним моментима; развијање и усавршавање са-
мог себе; употпуњење и надрастање самог себе. „Играј за живот“ модерна смер-
ница има вишеструки упут у добро, лепо, радосно, корисно. Ниједна школа, дипло-
ма у свету се не бави феноменом учења живљења, тј. живљења у радости и за ра-
дост. Као што је физичко кретање основни облик постојања материје, тако је и 
ментално емотивмо – кретање, ширење радости основни облик постојања духа. 
Оно чиме би се најпрецизније могла одвојити игра (спорт) од осталих облика људ-
ске делатности јесу динамика и радост са пропратним елементима задовољства. 
Треба нагласити присутну унутрашњу радост у спорту као контрапаритет сује-
ти. Унутрашња радост рађа унутрашњи раст, он рађа креативност, креатив-
ност рађа унутрашње ширење из кога следи обогаћивање унутрашњег света, тј. 
микрокосмоса и улазак у макрокосмос (хармонија бића и околине). У реализованој 
студији је постављено за циљ да се испита да ли бављење спортом може утица-
ти на развој духовности код спортиста?

Кључнеречи:феномен спорта, духовни развој, радост

Увод

Спорт као јединствен феномен је настао из физичке активности која је 
током еволуције човека утицала на егзистенцију, моторичко-ментални раз-
вој и здравље (појединца, породице, друштва). За егзистенцију, улога фи-
зичке активности у прошлости је била у: лову, риболову, гладијаторским 
борбама и др. Моторичко-ментални развој човека је у складу са Ламарко-
вом теоријом еволуције (1809): „Континуирано коришћење било ког дела 
тела доводи до његовог постепеног развоја и јачања, а не коришћење уз-
рокује његово слабљење“. Хипократ је сматрао да се телесни сегмент који 
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је физички активан више развија, спорије стари и дужи временски период 
остаје здрав од неактивног, а први подаци о примени физичке активности 
у циљу побољшања здравља људи потичу из Кине око 2500 година пре но-
ве ере (Матић 2015, стр. 1). Реч спорт потиче од латинске речи „disportare“ 
– „однети“ или „разносити“ у преносном смислу „опустити се“. Реч спорт 
има следеће семантичко-хронолошко порекло:

■ XIV век – „disport“ добија ново значење: „активности у слободном 
времену“;

■ из наведеног значења енглеске речи настаје термин „sport“;
■ значење речи „sport“ данас у свету подразумева:
„задовољство, угодност, разоноду, одмор, телесно вежбање, такми-

чење, трчање итд.“ Енглеска се сматра колевком данашњег спорта из које се 
раширио прво Европом а затим и светом. Сматра се да је систем савреме-
ног спорта установио Томас Арнолд, који је био педагог, историчар и свеш-
теник. По њему циљ васпитања треба да буде формирање атлете хришћа-
нина, тј. тип смерног и здравог човека, који би сјединио особине витеза 
средњег века, часног хришћанина и великог господара. Такође сматрао је да 
бављење спортом утиче на остваривање овако постављеног циља. Проме-
нио је дотадашњу наставу у колеџу Регби тако што је поред интелектуалног 
васпитања увео и физичко васпитање, поред бриге о духу увео је и бригу о 
телу на тај начин што је увео спортове: голф, крикет, фудбал, рагби и вес-
лање (Илић 1994, стр. 93).

У раду Ђурице и Кондића (2014) се наводи да се кретање, плес јавља 
и у Старом Завету као знак ослобођења од материјалних граница. Игра, 
плес, коло је предочавање и прослављање духовног живота. Тај плес од-
носно игра је до данас сачуван код Копта али и код других хришћана. Кре-
тање хита не само у слободу, одушку, већ и у ослобођење од свих граница 
овога света. Тако да је сва побожност у кретању. Свакидашње кретање омо-
гућује своје успињање, прелажење граница могућности, граница простор-
новременских стварности, док надсушно, надматеријално уводи у вечну бу-
дућност. Кретање је понекад говор, појање, молитва која полази из најви-
ших дубина и препушта се божанском. Кретање је призив Богочовека, обред 
обожења, а пре тога преображења. Христов мир – Рај је, сазирањем духом 
и телом. Стари завет спомиње игру младежи и деце по трговима, игру од-
раслих, такође и јавна места, улице и пропланке као попришта и борилишта 
спортских надметања. Старозаветне олимпијске игре на улицама су биле 
практично део процеса сазревања у одрасле и друштвено одговорне људе. 
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Праспортске игре на улицама спомиње и велики пророк Јеремија који пози-
ва Јудејке да уче да наричу и бугаре, јер ће смрт косити младе посред тргова 
и улица. Пророк Захарије прорицао је у време изградње другог храма (око 
520. године пре Христа). Залагао се за националну обнову и наговештавао 
поновну радост игре из љубави према Богу (спорт) у Јерусалиму. Његов пој 
сазире месијанско спасење (Христово Царство небеско): старци ће поседати 
и радовати се игри деце, дечака и девојчица, те и младежи на трговима који 
се увек јављају као претече стадиона, спортских борилишта.

Добро је позната изрека латинског песника Јувенала (I-II век): „У 
здравом телу здрав дух“. Ако се погледа потпуна изрека Јувенала увидеће се 
да је она нешто другачијег значења: „Пожељно је да имамо здрав ум у здра-
вом телу“. Према Стефановићу и Јанковићу (2015) грчки митрополит Јеро-
теј Влахос каже: „Како се овај одломак данас приказује исечен, то се закљу-
чује да се здрав дух налази у здравом телу, а то иде и до тога, да здраво те-
ло има и здрав дух, што искључује могућност да се здрав дух налази у јед-
ном телу које није здраво“. Тако овај одломак, одсечен од овог смисла, одво-
ди нашу мисао у једно обожавање тела. Међутим, као што смо видели, зна-
чење одломка јесте: ’кад би здрав дух био у здравом телу’, а да се при томе 
не искључује могућност да у болесном телу буде здрав дух, нити да у здра-
вом телу буде болестан дух (Влахос, 2006 стр. 101). Психосоматска медици-
на која испитује утицај душевног стања човека на његово здравље потврђује 
правило старе (кинеске, индијске, тибетанске медицине), која је сматрала да 
је узрок већине болести, болестан дух човека. Често коришћену изреку: „У 
здравом телу, здрав дух“ треба заменити тачнијом изреком: „У здравом ду-
ху, здраво тело“.

Данас се људи масовно разбољевају од психосоматских болести – у 
које можемо да убројимо све познате болести, од рака до грипа, док су наро-
чито распрострањене болести крвотока, органа за варење и дисање – непо-
штујући хигијену тела. Пушење, алкохол, дроге, нерационална и нездрава 
исхрана, недовољно кретање оштећују дух и тело (Јеротић 2004б, стр. 26). 
У књизи нашег академика Владете Јеротића (2004б, стр. 26) се наводи да 
ко чини телесни грех, тај не поштује своје тело и не поштује Бога, створи-
теља тела. Постоји ли такав луд цар у свету који би своја најскупоценија ко-
ла употребио за вожњу ђубрета? Тела су најскупоценија кола која је Бог саз-
дао на земљи и од земље, да се у њима возе царска деца, царске душе. Ко 
чини телесни грех тај по лудилу свом употребљује та скупоцена кола за во-
жњу ђубрета.
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Аутори Стефановић (2011, стр. 195), Шиљак и Фрагкиадакис (2012, 
стр. 117) сматрају да је веза између спорта и религије увек постојала, а пре-
ма Стефановићу и Јанковићу (2015) спортска култура а у оквиру ње спор-
тска активност, уздиже и поспешује општу културу и чистоту тела а рели-
гије укључујући и православно хришћанство уздиже културу и чистоту ду-
ха. На основу наведеног у претходним истраживањима у реализованој сту-
дији је постављено за циљ да се испита да ли бављење спортом може утица-
ти на развој духовности код спортиста?

Духовни развој човека

У црквеној православној литератури се релативно често наилази на 
појам „духовни развој“ али систематско објашњење процеса духовног раз-
воја је ређе. Западно православни мислилац Џон Чирбан је покушао да си-
стематизује духовни развој постављајући га у пет ступњева. Први ступањ 
у духовном развоју Чирбан назива „слика“ (eikona), под којом подразуме-
ва природно стање човека, у којој су већ рођењем усађени одређени потен-
цијали развоја, нпр: да воли, мисли, ствара; други ступањ је преумљење 
(metanoia), на коме се човек свесно и слободно одлучује да свој живот во-
ди „у Христу“; трећи ступањ је прочишћење или очишћење (apatheia), који 
подразумева дуг и мучан пут чишћења себе од страсти, грешних помисли, 
егоистичких жеља, усмерења, све оно што у човеку има порекло од несу-
блимираних тежњи сексуалног и агресивног нагона; четврти ступањ је про-
светљење, доживљај Божанске светлости, крштење ватром и Духом, који по-
знају хришћански мистичари из искуства да „више не живим ја, него Хри-
стос у мени“. Пети ступањ према Чирбану је рашћење православног под-
вижника до „мјере раста пуноће Христове“, обожење, или сједињење с Хри-
стом, али опет не као крајње стање, већ као саучествовање са Духом Светим 
у овом животу (Јеротић 2003, стр. 22).

Обожење (theosis), обоготворење или примање Светог Духа, чини 
циљ православног живота. У центру овог живота налази се Бог као лич-
ност (што је било непојмљиво за било коју религију пре јудеохришћанства) 
и човек као личност (Јеротић 2003, стр. 16). Према Јеванђељу није једи-
ни циљ човека да се побољша, да постане моралнији, праведнији. Свака-
ко он то треба да постане али то није крајњи циљ за који је Бог створио чо-
века. Крајњи циљ је је обожење, сједињење човека са Богом што је и Чир-
бан навео.
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Потенцијално слободан, према Божијем лику сачињен, бесмртан по 
Божијој благодати, а не по нужности или својој заслузи, хришћански човек 
се „обожује“, обоготворава, целог живота својим уздизањем ка Богу и Бо-
жијим спуштањем ка њему – увек у слободи човекове одлуке и само у љу-
бави према Богу и људима. Према Светом Максиму Исповеднику да би се 
човек уздигао у небо он поседује два крила: милост и слободу а обожење 
је сусрет две љубави, божанске која силази и људске која се пење (Јеротић 
2003, стр. 17 и 18).

Према архимандриту Георгију Капсанису, игуману Светог Манастира 
Григоријата на Светој Гори човек је призван да битује по образу Божијем, 
јер је и створен да постане Бог, он, чим се не креће путем обожења, по-
чиње да осећа празнину у себи, осећа да нешто није у реду. Он покушава 
да ту празнину испуни разним садржајима, али ипак не проналази истинску 
срећу. Човек, гушећи се, ствара измишљени, површни, мали и ограничени 
свет, у коме сам себе поробљује и заточује. Он организује свој живот тако да 
никада нема мира, да никада не бива сам са собом. И оно што неки покуша-
вају са дрогама, то он покушава са буком, напетошћу, телевизијом, радиом и 
информацијама о свему и свачему: да заборави, да не размишља, да не бри-
не, да се не сећа да је на погрешном путу и да се удаљава од свога циља. На 
крају, сироти савремени човек, ипак, остаје незадовољан собом, и тако би-
ва све док не пронађе нешто друго, нешто веће, што постоји у његовом жи-
воту, нешто што је истински дивно и стваралачко ОБОЖЕЊЕ - ЦИЉ ЧОВЕ-
КОВОГ ЖИВОТА.

Утицај спорта на духовни развој

Феномен спорта обухвата сагледавање саме игре (забава, разонода, 
радост), која обавезно мора и треба да садржи елементе задовољства:

1) примарног (због учешћа у самој игри);
2) секундарног (понесеност духом игре, занесеност њеним варија-

цијама, пропуштеним и искоришћеним шансама, срећним моментима);
3) терцијарног (развијање и усавршавање самог себе);
4) кварталног (употпуњење и надрастање самог себе).
„Играј за живот“ модерна смерница има вишеструки упут у добро, ле-

по, радосно, корисно. Ниједна школа, диплома у свету се не бави феноме-
ном учења живљења, тј. живљења у радости и за радост. Јер све друго: ту-
га, бол, патња, зебња, летаргија, потиштеност, равнодушност, празнина…, 
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и није квалитетно живљење, није есенција форме ширења, тј. кретања. Као 
што је физичко кретање основни облик постојања материје, тако је и мен-
тално емотивмо – кретање, ширење радости основни облик постојања духа.

Оно чиме би се најпрецизније могла одвојити игра од осталих облика 
људске делатности јесу динамика и радост са пропратним елементима задо-
вољства. Треба нагласити присутну унутрашњу радост у спорту као контра-
паритет сујети. Унутрашња радост рађа унутрашњи раст, он рађа креатив-
ност, креативност рађа унутрашње ширење из кога следи обогаћивање уну-
трашњег света, тј. микрокосмоса и улазак у макрокосмос (хармонија бића 
и околине). Из наведеног се могу можда направити одређене сличности са 
мишљењем нашег академика Јеротића (2004а, стр. 22) који наводи да се Бог 
тражи и налази путем опажања код научника, путем ума код философа и 
путем осећања и интуиције код уметника. Сви они објављују Божија дела 
обичним људима, у открићима науке, у философемима или у лепоти умет-
ничког достигнућа. Полазећи сами често кроз трновит пут мученичког тра-
жења и откривања Бога (често и несвесно), научници, философи и уметни-
ци пружају могућност посредног открића Бога обичним људима, да и они 
кроз радост гледања или слушања и сами траже и нађу Бога. Није ли упра-
во радост, онај директан, најбржи пут, начин и разлог тражења и налажења 
Бога!

Можемо ли ценити и заволети ближњег, а не ценити, нити волети се-
бе? Тако нешто једноставно није могуће. Али није могуће ни обратно: по-
штовати, и на прави начин волети себе, а не поштовати, нити волети ближње. 
Себичан човек је човек који не воли себе (Јеротић 2004а, стр. 114). Основна 
спортска начела су управо поштовање спортског противника и признавање 
личних успеха и неуспеха на реалан начин. Често се поставља питање раз-
лози све чешћих непоштовања и непријатељства према себи самом и дру-
гима. Према Јеротићу (2004а, стр. 115) разлог је најпре у изгубљеној вери 
у Бога, тј. свако ко почне од љубави према себи без Бога често заврши у се-
бемржњи. Спорт свакако може послужити као средство које усмерава чо-
века према себељубљу, човекољубљу и богољубљу ако се почне од љубави 
према себи са Богом.

Изненађење може да буде велико за човека који не познаје скриве-
не дубине људске душе када чује психолошку истину: себичан човек је чо-
век који не воли себе (Јеротић 2004а, стр. 114). Спорт који младе усмера-
ва на здрав начин живота, љубав према себи и другима несумњиво ути-
че на буђење себељубља код сваког појединца које према Јеротићу (2004а, 
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стр. 115) доводи до човекољубља а оно до богољубља. Према Стефановићу 
(2011, стр. 194) спорт развија религијске вредности као што су чврст карак-
тер, тежак рад, истрајност..., и као религија врши промоцију ових особина 
и понашања код људи. Спорт потенцира толеранцију и пријатељство међу 
спортистима и стварање социјално здравих средина. Повећава дисциплину 
кроз регулисана правила такмичења, тј. развија особине као што су: дисци-
плина, тимски рад, усредсређеност на циљеве, моралне врлине које су пре-
носиве на различите ситуације у животу (Стефановић 2011, стр. 213).

Познат је израз: тело је огледало душе. Према Ђурици (2014) зато мо-
рамо бити опрезни у избору напора који налажемо себи или другима. Лук 
не сме да се превише затеже, јер пуца. Кретање или спортско вежбање мора 
бити одмор и одушка, па и разонода духу. Добро је одморити се кретањем, 
игром на отвореном, шетњом, пливањем, планинарењем или неким другим 
рукодељем. Лењост је тежња ванрајски измењене природе тела према њој 
сходно уображеном Рају. Она је чежња за изгубљеним Рајем, чија је права 
природа заборављена, те зато чезне за миром и вечним починком. Но, рај 
није у дебелој ладовини, него у сталној људској делатности, која је одговор-
на за опстанак рајског света, човеку од Бога повереног ради чувања и него-
вања. Но, и са том чежњом претерујемо! Наш савременик претерује у тој 
тежњи избегавања сваког кретања (рада, напора, напрезања). Натенаност, 
комодитет се хоће и жели, али се пројављује као тромост, млитавост, меко-
путност, женственост и мазност. Зазире се од умора, труда, савладавања пу-
та врлине и упадањем у ману, порок мртвосаности, равнодушности, млако-
сти, телесне запуштености – предаје се ђаволу у чељусти. Онај који служи 
греху, роб је греха (Рим 6,16).

Ђурица (2014) је мишљења да све што тежи савршености је подвиж-
ничко (аскетско), односно кретање води ка продуховљењу, освећењу и обо-
жењу. Такође сматра да је несумњиво да теловежбање – спорт, разни теле-
сни покрети, покрећу и дух, те буде га. Вежбањем, разгибавањем тела разги-
бава се и дух, па се тако покреће на молитву за боговољено кретање, које га 
уједињује са телом по Божјој благодати. Само духовно-телесно разгибавање 
је умеће. То вежбање се зове вештина за отварање ка пријему савршенства, 
натприродног живота, божанске духовности, богословља и обожења, све-
те божанске тајне, мистичне силе вечног живота. Наравно, обожење креће 
од почетка духовно-телесне вежбе као најузвишенији вид моралности. Ла-
коћа тела коју ослобађа кретање је естетски конкретно пријемљива као пои-
гравање, плес, односно прозирна, лепршава копрена, као драж оних кретњи 
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које одају унутрашњу музикалност утемељену у божанској духовној хармо-
нији. Ти етерично уздижући и прозирајући покрети предназначавају успон у 
вишу реалност, у есхатон. Најпре смо лењи да се тачно, језгровито и склад-
но изразимо, па онда смо лењи да се крећемо и да вежбамо. Ми смо дужни 
да се крећемо, јер је кретање општење, оно је литија (λιταί), дужност пре-
ма људима и са људима, али и са животињама и природом. Зато је савреме-
ник нехајан и заробљеник лоших навика. Бити зао према себи и ближњима, 
те и окружењу значи не кретати се. Чак та наша нехајност умањује доброту 
и добробит међу нама, али и сазирање свега духовног. Без сталног надзора 
нема ни кретања. Савременик је препуштен себи, и зато се не креће, већ то-
не у чамотињу и пада у потиштеност. Човек се све више детеохуманизира и 
постаје технички тип, аутомат.

У данашњици „материјалистичкој чељусти света“ коју већина попу-
лације неће или не може да избегне, све су мање присутне моралност, пра-
вичност, искрена пожртвованост и љубав. Све више долази до изражаја 
Фројдовска „Теорија о односима између објеката“. На пример према овој 
теорији људи једни за друге представљају само објекте и никада се не мо-
гу међусобно спознати а љубав и присност су немогући. Код тако морално 
„отупелог“ перфидног појединца, сасвим је логично да има мало места за 
здрав начин живота, он не размишља ни о личној будућности, а не светској. 
Основна животна начела су му „живим сваки дан као да ми је последњи“, и 
„свако за себе“. „Теорија о односима између објеката“ заснована је на стано-
виштима „атомизма“ и Њутновог „детерминизма“ који заступа становиште 
да физичким светом управљају гвоздени закони: три закона кретања, и за-
кон гравитације.

Насупрот горенаведеном у претходном пасусу све што је у кретању, у 
динамици (δυναμισμ све што тежи савршености је вежбање, аскеза, односно 
кретање. Може се сматрати да спорт, разни телесни покрети, покрећу дух и 
буде га. Из тога произилази да се вежбањем, разгибавањем тела буди и дух, 
што покреће човека на молитву, која га уједињује са телом по божијој бла-
годати (χάρις). Спорт ваља охристовити да би постао духовно откровење. За 
сада се он батрга у каљузи многобоштва и профаности, те је сведен на пуку 
обредност без светости и на интересе. Спорт се богословствујућим спорти-
стима открива као пут спасења (Ђурица 2014). А Свети Амвросије пише да 
се кретањем душа и тело уздиже у небо.

Сплет покрета вежбања је дуга (дуга као духовни ред) просијана као 
ступњеви духовног усавршавања. Ти ступњеви слични су Јаковљевим ле-
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ствицама којима су се пењали и силазили анђели, а у потпуности су исто-
ветне Лествици преподобног Јована Лествичника који помно и беспрекор-
но тачно ступњује духовне вежбе које су предуслови свих теловежбања, од-
носно свих спортова. Наиме, види се из Лествице светог Јована да се покрет 
савладава ступањ по ступањ. Преподобни Симеон Нови Богослов вели да је 
наше крштење искључиво у уздизању са земље у небо. А преподобни Исак 
Сиријац додаје да је успињање скривено у сваком човеку, у сваком људском 
телу. Тиме он потпуно осветљава питање кретања и јасно и разговетно одго-
вара на њега. Сперимо са себе грех и открићеш степенице по којима се ваља 
успињати. Вежбање, аскеза, повезује оно доле са оним горе односно оно по-
везује тело са душом. Тај унебоход је анабатичан (ἀναβαίνω) јесте пут којим 
се пење, којим се напредује, којим се расте, те којим се успиње у врхврхо-
ва (Ђурица 2014).

Закључци

Тијело ваше је храм Духа Светога (1 Кор 6, 19). Код светог апостола 
Павла, као и у Библији, душа и тело су једно. Може се закључити да тело 
није у супроттности са душом, тј. према Ђурици и Кондићу (2014) тело оз-
начава читавога човека, оно није дроњак, отпадак. У њему постоји усагласи-
вост, здруживост, односно телесно-душевно-духовно прожимање.

Спорт кога Стефановић и Јанковић (2015) дефинишу као друштвену 
појаву је вишедимензионалан и сложен феномен и може се закључити да 
бављење спортом може утицати на духовни развој појединца ако се поштују 
основна: 1) спортска начела као што су поштовање спортског противника и 
признавање личних спортских успеха и неуспеха и 2) хришћанских, тј. да се 
верује да иза сваке ствари стоји Бог. Такође спорт може утицати на духов-
ни развој ако се сваки спортски успех, свака победа посвећује Богу и ако се 
верује да је она остварена уз Божију помоћ. У другом случају ако се спор-
тиста такмичи само да би задовољио своје личне амбиције, да себе постави 
у центар пажље, постоји велика вероватноћа да постане превише самоуве-
рен, да истиче претерано себе и да губи веру у Бога. Чувени светски првак 
у ММА спорту Федор Емелианенко у интервјуу који је направио руски пор-
тал „правмир“ наводи да: „мислим да ме је Бог послао у ове „спортске во-
де“. Са тим у вези сматрам да ми то даје за право да радим свој посао нај-
боље што могу. Како је у спорту највећи успех победа, она је важна и она је 
доказ да се посао ради добро а пошто се Нама Православним хришћанима 
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суди по делима све што радимо мора бити у славу Бога. Да би урадили по-
сао на Божији начин морамо да засучемо рукаве“.

Треба се подсетити прве и друге Божије заповести: љуби Господа 
Бога својега из свега срца својега и из све душе своје и из све снаге 
своје. Ово је прва и највећа заповест. А друга је као и ова: не буди ос-
ветљив, и не носи срдње на синове народа својега; него љуби ближње-
га својега као себе самога; Ја сам Господ. Обе ове заповести налазе се у 
Старом завету у две различите књиге Мојсијеве (V Мојс. 6, 5; III Мојс. 19, 
18) (Свето писмо старога и новога завјета 2012). Може се поставити пи-
тање да ли бављење борилачким спортовима може утицати на развој 
агресивности што је супротно усмерењу човека у другој Божијој за-
повести? Федор наводи да не осећа никакву врсту агресије према против-
ницима и сматра да верна особа никада не може осетити агресивност према 
људима, ту убраја и оне који се баве борилачким спортовима. По њему бор-
ба једноставно није лично непријатељство већ само један вид посла. Такође 
Федор за термин „спортска љутња“ сматра да је измишљен, да га не разуме 
и да се уз љутњу и агресију губи могућност процене ситуације, тј. не може 
на прави начин да се реагује и ствара се само опасност за спортисту. По Фе-
дору млади који се баве борилачким спортовима схватају спорт врло озбиљ-
но. У вери (свештенику) као и у спорту Вас тренира један човек којем мора-
те да верујете. Такође у вери и у спорту морате да будете уз људе, да живите 
заједно и да их поштујете. Да би спорт утицао на духовни развој свакако је 
неопходно како каже Федор: „да је Исус Христ Ваш живот од почетка до 
његовог краја“. Све остало иде на друго место. Спорт и вера се на одређени 
начин прожимају и повољно могу утицати на остварење добрих резултата и 
духовни развој код спортисте. А Богу треба захвалити за све губитке и побе-
де. На пример Свети Јован Златоусти је провео последње године свог живо-
та у болу а последње речи су му биле: „Хвала Богу за све“.
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INFLUENCE OF SPORT IN THE DEVELOPMENT 
OF SPIRITUALITY IN ATHLETES

Abstract

The phenomenon of sport involves understanding the game (fun, joy), which must 
and should contain elements of satisfaction: for participation in the game; caught in the 
spirit of the game, the allure of it’s variations, missed and exploited chances, happy mo-
ments; personal development and improvement; personal fulfillment and overgrowth. A 
modern guideline „Play for Life“ has multiple instructions into good, nice, joyful and 
useful. No school nor diploma in the world is concerned with the phenomenon of learn-
ing life, ie. living in and for joy. As the physical movement is the basic form of existence 
of matter, the basic form of existence of the spirit is the emotional and mental movement, 
spreading of joy. The things that could most accurately separate game (sports) from oth-
er forms of human activity are dynamic and joy with the accompanying elements of satis-
faction. The presence of inner joy in contrast to vanity during sport activity should be spe-
cially noted. The inner joy breeds internal growth, which in turn gives birth to creativity 
and creativity gives birth to internal expansion from which comes the enrichment of the 
internal world, ie. Microcosm giving way to the entrance of macrocosm (harmony of be-
ings and the environment). The goal of the conducted study is to investigate whether the 
practice of sport can influence the development of spirituality in athletes?

Keywords: phenomenon of sport, development of spirituality, joy
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SOL INVICTUS 
(Непобедиво Сунце)

Резиме:

Сун це у ре ли гиј ском схва та њу древ них ци ви ли за ци ја. Од ста ро за вет них Ју-
де ја, ко ји су га иден ти фи ко ва ли као не бе ски обје кат, без упли та у ре ли гиј ску свест, 
све до ис точ них на ро да ко ји ће му да ти иден ти тет у ру хо јед ног од нај бит ни јих 
бо жан ста ва. До дир ци ви ли за ци ја, и пре у зи ма ње по је ди них атри бу та бо жан ства, 
јед ни од дру гих. Сим бол мо ћи и вла сти рим ских им пе ра то ра, знак ко ји по ве зу је све-
тов но и ду хов но. По ја ва хри шћан ске ере, и гу би так уло ге цен тра ре ли гиј ске све ти 
древ ног чо ве ка.

Кључ нере чи: Sol In vic tus, сун це, so la ris, Ела га бал, Ми тра, Мар ко Ауре ли је, 
Ауре ли јан, Кон стан тин, Ју ли је От пад ник, Бо жић.

Увод

Још од пр вих вре ме на чо ве чан ство је тра га ло за сми слом свог по сто-
ја ња, окре та ло се при ро ди и при род ним по ја ва ма, као из во ри ма свог ре ли-
гиј ског из ра жа ва ња. Со лар ни круг, ко ји је до ми ни рао не бом, ње го ва бли ста-
ва све тлост и енер ги ја ко ја је за гре ва ла по вр ши ну пла не те, пред ста вља ло 
је пр во бит ном уму не што ве ли чан стве но, не до дир љи во и нео бја шњи во. Од 
раз вит ка пр вих за јед ни ца до уста но вље ња пр вих со ци јал но-прав них на о се-
би на, Сун це ће за у зе ти глав ну уло гу вр хов ног бо жан ства у го то во свим ре-
ли ги ја ма и ми то ло ги ја ма древ них на ро да. Бо жан ства по пут Брах ме у хин-
ду и зму, Ми тре у пер сиј ској ре ли ги ји, Адо на ја (Го спод) код Фе ни ча на, Ози-
ри са у еги пат ској ми то ло ги ји, Апо ло на и Адо ни са код ста рих Гр ка, су са мо 
јед на од мно гих по ку ша ја да се оно об ја сни као из вор жи во та, бли ста ва ва-
тре ко ја ства ра свет. Мно ги хра мо ви од ру ше ви на пи ра ми да у Егип ту, оста-
ци дру ид ских ол та ра у Бри та ни ји, до Ва ви лон ске ку ле би ла су ме ста где 
се сла вио го спо дар да на. Раз вит ком астро но ми је мно ги све ште ни ци, про-
ро ци и му дра ци, ко ри сти ли су те ла со лар ног си сте ма за раз ви так ре ли ги је, 
и ре ли гиј ског ве ро ва ња. Сад бо жан ство све тло сти по ста је не са мо ви дљи-
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во људ ском оку, већ за до би ја кључ на ме ста у те о ло шким си сте ми ма ши ром 
све та. Со лар ни круг, од пр вог чо ве ка до по ја ве хри шћан ства за др жа ва сво-
ју над моћ над оста лим бо жан стви ма. Ова пло ће њем Бо го мла ден ца, Сун це 
пре ста је би ти бо жан ство, из вор и узрок по сто ја ња све та. Не бе ско те ло гу-
би сво ју до ми на ци ју над чо ве ком, јер се ова пло ти ло истин ско Сун це, Из вор 
жи во та, Жи во то да вац, Све тлост над Све тло сти ма – Хри стос.

Све ти ло ве ће (ha ma or hag do lim) и So la ris (сун це)

По том ре че Бог: Не ка бу ду све ти ла на сво ду не бе ском да раз два ја ју 
дан од но ћи, и да бу ду зна ци, вре ме ни ма, да ни ма и го ди на ма… И са чи ни Бог 
два ве ли ка све ти ла: све ти ло ве ће да упра вља да њу, и све ти ло ма ње да упра-
вља но ћу… (Пост. 1, 14–16). Бо го ви дац Мој си је у књи зи По ста ња на во ди да 
Тво рац ства ра „све ти ло [ha ma or] ве ће [hag do lim] да упра вља да њу, и све ти-
ло ма ње [ha ka ton] да упра вља но ћу“. За ње га ни је бит но име не бе ског те ла, 
већ га опи су је она ко ка ко очи ма ви ди; ве ли ки све тле ћи круг ко ји се по ја вљу-
је то ком да на (све ти ло ве ће – Сун це), и ма њи све тле ћи круг ко ји се по ја вљу-
је то ком но ћи (све ти ло ма ње – Ме сец). Њи хо ва уло га је да бу ду у слу жби чо-
ве ка, да бу ду зна ци вре ме ни ма и го ди на ма. Мој си је на гла ша ва да њих ства-
ра Бог, ко ји је је ди ни Из вор њи хо вог по сто ја ња. Они не на ста ју са мо стал-
но, ни су пре по сто ја ли, ни ти их Бог об ли ку је1 од не ка кве ма се, већ их ства-
ра реч ју сво јом. Па пре ма то ме, ни чо век као вр ху нац Бо жи је тво ре ви не, ни-
је ство рен ра ди њих, не го они ра ди чо ве ка. За то њи ма не до ли куј ни ка ква 
на кло ност љу ди, ни ти обо жа ва ње. То је у су прот но сти са Бо жи јим за ко ном, 
јер је Он је ди ни Тво рац ко ји ства ра, и ко ји по сто ји од веч но сти. Ни је ни чу-
до што Мој си је и не по ку ша ва да осло ви не бе ска те ла са не ким по себ ним 
име ни ма, већ пре но си са мо оно што ње го ве очи ви де и све до че, јер за ве ру-
ју ћег чо ве ка цен тар све га је Ја хве (Бог). Ма те ри је ко ја је ство ре на ра ди чо ве-
ка не ма ни ка кав ути цај на ње гов жи вот, и чо век не ро бу је ма те ри ји. Ко ли ка 
је до след ност ве ру ју ћег Изра иљ ца, по ка зу је и Сеп ту а ги на та (LXX)2 где сто-
ји „μεγαλους τον φωστηρα (ве ће све тле ће те ло)“ и „φωστηρα τον ελασσω (ма-

1 Пла тон у свом де лу Ти мај на во ди да бо жан ство Де ми јург ства ра ко змос из не ка кве 
ма се, ко ја је са веч на са њим, и ко ја се на ла зи у ста њу ха о са. По што се гну ша не ре да, он об ли-
ку је већ по сто је ћу ма су и уста но вљу је ред по ко ме це ло куп на ва си о на ег зи сти ра. 

2 Реч сеп ту а гин та, „се дам де сет“, од но си се на број               јеврејских уче ња ка (њих је било 
у ствари, 72 – тј. по шест из сваког од дванаест израиљских племена) који су, по налогу 
      Птоломеја II, грчког владара из         Александрије, независно превели Стари завет на                      грчки  за 
све га 72 да на . Када су њихови  прево ди  најзад уп ор еђ ени, установило се да су они потпуно 
идентични.
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ње све тле ће те ло)“. Сви ка сни ји пре во ди Све тог Пи сма оста ће до след ни из-
вор ни ку. Ме ђу тим, док за ве ру ју ћег чо ве ка на ро да Бо жи јег (Изра и ља) „ве-
ће све ти ло“ ни је ни шта до је дан знак ве ли чи не и сла ве Твор ца, до тле за па-
га ни на So la ris (Сун це) пред ста вља вр хов но бо жан ство и из вор жи во та. Ал-
берт Пајк у свом де лу Мо рал и дог ма3 на во ди: „За пр во бит ног чо ве ка, оно 
(Сун це) је уну тра шња ва тра те ла, ва тра при ро де. Из вор жи во та, то пли-
на, и уси ја ње, оно је њи хов про дук ти ван из вор свих ге не ра ци ја, и без ње га не 
би би ло кре та ња, ег зи стен ци је, ни ти об ли ка. За њих он је бес кра јан, не де-
љив, ве чит, и сву да при су тан. То је јед но став но би ла њи хо ва по тре ба за 
све тло шћу, и за ње го вом кре а тив ном енер ги јом, ко ју су осе ћа ли сви љу ди; и 
ни шта их ви ше ни је пла ши ло до ње го во од су ство“. Срж па га ни зма на ла зи 
се у обо жа ва њу при ро де и ње них фе но ме на и по ја ва. Нај ду бља тај на при-
ро де је сте тај на ра ђа ња, па пре ма то ме ни је ни чу до што је Сун це, као фе-
но мен ра ђа ња све тло сти, за пр во бит ног чо ве ка био уни вер зал но бо жан ство 
и из вор жи во та. Пре ма еги пат ској ми то ло ги ји Сун це је био сим вол веч ног 
жи во та, јер иако уми ре сва ке но ћи, оно се ра ђа по но во у освит сва ког но вог 
да на. Древ ни еги пат ски фа ра о ни уста но ви ли су вр хов но бо жан ство све тло-
сти (Сун ца) Ра4, да би за вре ме вла да ви не Те бан ске ди на сти је5 пре и ме но ва-
ли у бо жан ство Амон6, а ка сни је у Амон-Ра. Фа ра он Амен хо теп II ње гов син 
Амен хо теп IV пре и ме но ва ће Амон-Ра у Атон – древ ни из раз за фи зич ку со-
лар ну енер ги ју. У ка сни јој еги пат ској ми то ло ги ји по ја ви ће се иде ја трој ства, 
вр хов них бо жан ста ва оца Хо ру са7, мај ке Изис, и си на Ози ри са (Οσιρις)8 – 

3 Moral and Dogma, Albert Pike, Charleston 1871.
4 Главно божанство у религији                  Старог Египта до пете династије, углавном 

идентификован као Сунце. Средиште његовог култа је био     Хелиополис, што на грчком значи 
„град Сунца“. Према миту биће се уздигло из вода као хумка прљавштине (блата) – оно се 
односи на Млечни пут, који је дефинисан као богиња Ха тор (Со лар на бо ги ња, бо ги ња не ба 
и пра мо ра). На тој хум ци бо жан ска пти ца је по ло жа ли ја је из ког се ро ди ло вр хов но бо жан-
ство Ра. Овај мит је на стао за вре ме сред ње им пе ри је. О ње му са зна је мо из ста рих еги пат-
ских сви та ка са ку пље них у ко лек ци ју под на зи вом The Papyrus Har ris 501 или The Har ris Ma-
gi cal Papyrus (Nо. 501) ко ји се да нас чу ва ју у Бри тан ском му зе ју у Лон до ну. Свит ци об у хва-
та ју пе ри од од 1569. до 1065. г. пре Хр. Њих је са ку пио ен гле ски тр го вац Ен то ни Чарлс Ха рис 
(1790–1869), ко ји је ско ро 40 го ди на снад бе вао ен гле ске тру пе у Алек сан дри ји.

5 Сред ња др жа ва од 2160. до 1785. (Пре Хри ста).
6 Амон, за јед но са Ама ну ет (бо жан ства сун ца) пред ста вља је дан од че ти ри му шко-

жен ска па ра из Ог до а да (Ογδοας – осмо стру ко) – пан те нон осам бо жан ста ва ко ји су ство ри-
ли уни вер зум, а ко ји ма су се егип ћа ни кла ња ли у гра ду Хер мо по ли су (Ερμου πολις μεγαλη).

7 Је дан од нај ста ри јих бо жан ста ва у древ ном Егип ту. Бог не ба, ко ме је Су це де сно, 
а Ме сец ле во око.

8 Ози рис је био          староегипатски бог подземља. Озириса је убио бог Сет, који је 
растргао његов леш и разбацао делове по целом    Египту. Богиња         Изида, Озирисова жена, и 
његова сестра Нефтис пронашле су делове и дале Озирису нови живот, па је он по стао вла-
дар под зе мља.
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бо жан ство Сун ца9. У су мер ско-ва ви лон ској ми то ло ги ји вр хов но бо жан ство 
је Ша маш (бо жан ство све тло сти – Сун це)10, ко је пре зи ре та му, та ко да не-
пра вед не и гре шне при во ди све тло сти. Ста ра Ела да у свом пан те но ну бо-
жан ства иден ти фи ку је Апо ло на11, као бо жан ство сун ца и све тло сти, али и 
Адо ни са12 ко ји је бо жан ство го ди шњих до ба. Пр во бит но бо жан ство Сун-
ца у рим ској ми то ло ги ји био је си риј ски бог Ела га ба лус13. Ње га је из Еме се 
(Εμεσα)14 пре нео им пе ра тор Се ве ри јан, као вр хов но бо жан ство рим ске им-
пе ри је. Ме ђу тим, култ је уки нут по сле смр ти им пе ра то ра. Вр ху нац обо жа-
ва ња Сун ца као бо жан ства Sol in vic ti, раз ви ће се у рим ској ми то ло ги ји под 
на зи вом ми тра и зам, а под ути ца јем пер сиј ске ми то ло ги је.

(Sol) Сун це и си риј ско бо жан ство Ела га бал

Мар ко Те рен ци је Ва ро у свом де лу О по љо при вре ди (De Re Ru sti ca) 
на во ди да је по сто ја ло два на ест бо жан ста ва ко ји су бла го си ља ли зе мљо рад-
ни ке: „Сун це и Ме сец, ко ји посмaтрају вре ме, кад год је не што засaђено или 
за по че то“15. Њи хо ве злат но укра ше не сли ке кра си ле су зи до ве фо ру ма. Та-
цит у свом де лу О ана ли ма (De An na les) на во ди: „Та да при но ша ше жр тве 
и за хвал ни це бо жан стви ма ко ји су би ли одо бре ни ука зом, са по себ ном ча-
шћу Сун цу, чи ји се древ ни храм на ла зи у сре ди ни цир ку са…“‘16 Ово исто на-
во ди и Тер ту ли јан у свом де лу О игра ма: „Цир кус је углав ном по све ћен Сун-

9 Еги пат ски све ште ни ци су у мно гим ри ту а ли ма као сим вол Сун ца ко ри сти ли ко жу 
ла ва. Пре ма њи ма оно је упра вља ло са зве жђем Ла ва, а та ко ђе јед но вре ме пред ста вља ло је 
кључ ни стуб не бе ског сво да.

10 Та ко ђе је био и бог прав де, по што Сун це рас те ру је та му, та ко и Ша маш рас те ру-
је зла де ла код љу ди.

11 Грч ки бог све тло сти, му зи ке, ме ди ци не, стре ли чар ства, ко ло ни за ци је, про ри ца ња 
и по е зи је. При су тан је и у хе лен ској и у                                 римској митологији, али  та кође и код  других  народа 
у разним варије те тима. 

12 Појам  Ἄδω νις, на  грчком је зику је изведен  од  семитске ре чи  Аdon ,  „Г оспод“ ко ја 
уства ри се корис ти   у  је врејској библији по д појмом Ад он ај (יָנֹדֲא).

13 У  Ист орији  авгус та  (Historia Aug usta), ст ој и да се ово бож ан ство „још  назива 
Јупитером и Сунцем“ (fuit autem Heliogabali vel Iovis vel Solis). 

14 Данашњи град Хомс у западном делу Сирије. Хомс се први пут помиње око 2300. 
године пре нове ере. У римско доба звао се Емеса, а у би блиј ско Ка деш. Хри шћан ство је ов-
де би ла до ми нант на ре ли ги ја од 3. до 7. ве ка, а 636. Еме су су осво ји ли Ара пи ко ји су гра-
ду да ли са да шње име.    Крсташки замак             Крак де Шевалије изграђен је недалеко од Хомса. У 
Хомсу је гробница                 Халида ибн Валида, знаменитог исламског војсковође и пратиоца пророка 
Мухамеда.

15 „Solem et Lunam, quorum tempora observantur, cum quaedam seruntur et conduntur. 
Tertio Cererem“. Mar cus Te ren ti us Var ro, De Re Ru sti ca, књ. I, 1:5.

16 „Tum [dec re ta] do na et gra tes de is de cer nun tur, pro pri u sque ho nos So li, cum est ve tus 
aedes apud cir cum…“, Pu bli us Cor ne li us Ta ci tus, De An na les, књ. VX, 74:1.
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цу, чи ји се храм на ла зи у сре ди ни.“ [Cir cus So li prin ci pa li ter con sec ra tur. cu i-
us aedes in me dio spa tio et ef fi gi es de fa sti gio aedis emi cat.]17. Ме ђу тим, ве ро-
ва ње Ри мља на у бо жан ство све тло сти, пре тр пе ће огром не из ме не у II ве-
ку под ути ца јем си риј ског бо жан ства. Пр ве на во де има мо код Лу ки ја на Са-
мо сат ског (Λουκιανος ο Σαμοσατευς)18 ко ји је за би ље жио раз ли чи то ве ро ва-
ње Си ри ја ца и њи хо ве оби ча је. Ка же: „Ка да се уђе у храм, са ле ве стра не 
на ла зи се пр во пре сто Хе ли о са (Сун ца), али не ма сли ке (ста туе) на ње му. 
Ипак, са знао сам за што прак ти ку је ова кав оби чај. Они ка жу да је по за ко-
ну пра ви ти ста туе дру гих бо го ва, јер ни су ви дљи ви сви ма. Али, Сун це и Ме-
сец су у пот пу но сти ви дљи ви сви ма, и сви ве ру ју у њих. За што он да пра ви-
ти ста туе по ја ва ко је се ја сно ви де у ва зду ху?“ [Εν αυτω δε τω νηω εσιοντων 
εν αριστερη κεα ται πρωτα μεν θρονος Ηελιου αυτου δε εδος ουκ ενι· μουνου 
γαρ Ηελιου και Σεληναιης ξοανα ου δεικνυουσιν. οτευ δε εινεκα ωδε νομι ζουσιν 
εγω και τοδε εμαθον. λεγουσι τοισι μεν αλλοισι θεοισιν οσιον εμμεναι ξοανα 
ποιεεσθαι ου γαρ σφεων εμφανεα π αντεσι τα ειδεα· Ηελιος δε και Σεληναιη 
παμπαν εναργεες και σφεας παν τες ορεουσι. κοιη ων αιτιη ξοανουργιης τοισι εν 
τω ηερι φαινομενοισι.].19 Убр зо је им пе ра тор Мар ко Ауре ли је (Mar cus Aure-
li us An to ni nus Augu stus)20 из Еме се пре нео култ си риј ског бо га Ела га ба ла21. 
Иро ди јан Си риј ски22 је за пи сао ка ко је Антонијe, кре нув ши из Си ри је, због 
вре ме на мо рао пре зи ми ти у Ни ко ми ди ји. Оби ча ји су на ла га ли да уче ству-
је као вр хов ни жрец23 у це ре мо ни ји сла вље ња ло кал ног бо жан ства. По што 
ни је знао ка ко ће у Ри му при ми ти вест, на ре дио је да се ура ди ве ли ка сли-
ка, где је он об у чен као жрец. По ред ње га на сли ка но је бо жан ство из Еме-
се. Сли ка је по сла та са на ред бом да се ста ви на сре ди ну се на та, од мах из над 
ста туе бо жи це По бе де (Vic to ri)24, и да сва ки Ри мља нин тре ба да при не се жр-

17 Qu in tus Sep ti mi us Flo rens Ter tul li a nus, De Spec ta cu lis, књ. VI II.
18 Lu ci a nus Sa mo sa ten sis; (125 – 180 По Хри сту) био је си риј ски ри тор и са ти ри чар.
19 De Syria Dea. XXXIV, 1-10.
20 Ела га бал (ро ђен је 204. у  Емеси, у   Сирији, умро 11. марта 222. године у   Риму) је 

био римски                  император. Њег ово пра во  име  би ло је  Варије А витус Баси ја н,  а званично име 
Император Марко Аурелије Антонин Август. Постао је император  16. маја 218. захваљујући 
сиријским легијама, и вла дао је све до сво је смр ти 222. го ди не, кад је уби јен од стра не пре-
то риј ске гар де.

21 У Исто ри ји ав гу ста (Hi sto ria Augu sta), сто ји да се ово бо жан ство „још на зи ва Ју-
пи те ром и Сун цем“ (fu it autem He li o ga ba li vel Iovis vel So lis). 

22 По ре клом је био Грк, нај ве ро ват ни је из Ан ти о хи је, и ра дио је као пи сар у Ри му. 
Оста вио је иза се бе бо га то де ло Исто ри ја Ри ма од смр ти Мар ка у де вет то мо ва. Ab ex ces su 
di vi Mar ci књ. VI II, 5.

23 Мно ги рим ски исто ри ча ри на во де да је Мар ко Ан то ни је био вр хов ни жрец бо га 
Еге ба ла пре не го што је до шао у Рим и по стао им пе ра тор.

24 Рим ска бо ги ња по бе де.
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тву но вом бо жан ству Ела га ба лу. Ка да је Мар ко Ауре ли је сти гао у Рим об у-
чен као жрец, ни ко ме ни је би ло чуд но. Жр тве су при но ше не но вом бо жан-
ству, а но ви им пе ра тор је де лио да ро ве гра ђа ни ма. Све је оди са ло као уста-
ље ни и древ ни оби чај. Ели је Лам прид у де лу Исто ри ја Ав гу ста (Hi sto ria 
Augu sta)25 на во ди да је им пе ра тор зах те вао да се при но се људ ске жр тве бо-
жан ству Ела га ба лу, и то пре ле па де ца пле мић ког по ре кла. Убр зо по сле ње-
го ве смр ти, не ста ла је и ње го ва мај ка Со е ми ја (Ju lia So a e mi as Bas si a na)26, 
ко ја је би ла си риј ског по ре кла. О овом до га ђа ју са зна је мо код Ев тро пи ја у 
ње го вом де лу Оде љак из Рим ске исто ри је: „Он је био жрец хра ма Хе ли о-
га ба ла (Ела га бал). До шао је у Рим са ве ли ким оче ки ва њи ма се на та и ар ми-
је, ме ђу тим окру жио је се бе сва ком вр стом од врат ни штва. Во дио је сра-
ман и обе сан жи вот, та ко да је по бу ном вој ске уби јен по сле две го ди не и де-
вет ме се ци. Ње го ва ма ти Со е ми ја, си риј ка по по ре клу, не ста ла je за јед но 
са њим.‛‘27 Исто на во де Секст Ауре ли је (Sex tus Aure li us Vic tor)28 у де лу О им-
пе ра то ри ма29, и Св. Је ро ним Стри донт ски (Ευσεβιος Σωφρονιος Ιερωνυμος)30 
у де лу Хро ни ка31. Ипак, вр ху нац обо жа ва ња Сун ца као бо жан ства Sol in vic-
ti, раз ви ће се у рим ској ми то ло ги ји под на зи вом ми тра и зам, а под ути ца јем 
пер сиј ске ми то ло ги је.

25 Збир ка би о гра фи ја рим ских ца ре ва, пи са ну на ла тин ском је зи ку, од    Хадријана 
(117—138) до Карина (283—285) и                           Нумеријана  ( 28 3—28 4). О д самог поче тка п р едс та вљала 
 ко нт роверзно  де ло  за мо де рне исто ри чаре  и није вре днована  као на ро чито ве ро досто јн о  дело. 
Ка о  ау тори  би ографија  потпи сан а  су шест ор иц а лич но сти о ко ји ма ни шта не  зн ам о:  Елије 
Сп ар тијан ,  Ј улије  Ка питоли н,  Вулкације Галикан, Елије Лампридије, Требелије Полион и 
Флавије Вописк Сиракужанин.

26 Јулија Соемиас Басијна (рођена око 180, убијена  11. марта 222. године) била је 
мајка цара Еле га ба ла, а са ма је вла да ла            Римским царством за време малолетства свог сина. 
Њено име „Соемиас“ је арапског порекла.

27 Eutropius, Breviarium ab urbe condita, књ. VI II, 22.
28 Секст Ауре ли је Вик тор (лат. Sex tus Aure li us Vic tor, рођ. око 320. – умро 391?) 

био је рим ски                  сенатор, великодостојник и историчар. У току последњих година владавине 
     Констанција II, између 359. и 361. године, Ауре ли је Вик тор је об ја вио бре ви јар на ла тин-
ском О ца ре ви ма (De ca e sa ri bus), збир ку цар ских би о гра фи ја од                         Августа до Констанција II 
уклопљених у кохерентну историју.

29 De Caesaribus, 23, 1-3.
30 Eusebius Sophronius Hieronymus је рођен (331 а умро је 420), познат је као 

преводилац   Библије са    старогрчког и хебрејског на         Латински језик. Тај превод, популарно 
назван Вулгата, био је званични библијски текст       римокатоличке цркве до 1979. године када је 
објављена     Неовулгата. Родио се у Стридону (или Стридонама), на гра ни ци из ме ђу рим ских 
про вин ци ја    Далмације и Паноније, сто га се Је ро ним че сто на зи ва Дал ма тин цем.

31 Chro ni con, 245е, 296е.
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Пер сиј ски и рим ски ми тра и зам

Ми тра и зам (Ми тра)32 или За ра тру сти на33 (Зо ро а стри на) ре ли ги ја про-
сти ра ла се на тлу не ка да шње Пер си је. Вр ло је те шко го во ри ти о док три ни 
ми тра и зма и етич ким нор ма ма, по што ни је са чу ван ни је дан ди рек тан за-
пис. Све што се о њој зна по ти че из се кун дар не ли те ра ту ре, из де ла грч ких 
и рим ских исто ри ча ра, фи ло со фа, гра ма ти ка и ри то ра. Пре ма њи хо вим за-
пи си ма ве ро ва ње у Ми тру до не ли су ле ги о на ри ко ји су бо ра ви ли на ис то-
ку. Култ Ми тре се бр зо ра ши рио у им пе ри ји, та ко да је ме ша њем рим ске и 
грч ке ми то ло ги је на ста ла не ка вр ста рим ског ми тра и зма ко ји је по сто јао од 
I ве ка до IV (по Хр), на су прот пер сиј ском ми тра и зму (зо ро а стри зму). Пр-
ви ко ји спо ми ње Ми тру као пер сиј ско бо жан ство је сте Хе ро дот у свом де лу 
Исто ри ја (књ. V), не где око V ве ка (пре Хр.). Он ов де са мо кон стан ту је име 
пер сиј ског бо жан ства. Ксе но фон34, грч ки исто ри чар и фи ло соф у свом де-
лу Ико но ми ја (Oeco no mi cus, IV, 24), на во ди пи смо Ки ра Мла ђег, си на пер-
сиј ког ца ра Да ри ја II. Пи смо је адре си ра но спар тан ском ге не ра лу Ли сан де-
ру (Λυσανδρος; †395 пре Хр. ) у ко ме се ка же: Ку нем ти се Ми тром, да кад 
сам год до брог здра вља ни кад не пре ки дам свој пост без зно је ња! Исто ри чар 
Ду ри је Са мо ски (Δουρις; 350–281 Пре Хр.) у сед мој књи зи свог де ла Исто-
ри ја35, и ге о граф Стра бон (Στραβων; 63–24 Пре Хр.) у свом де лу Ге о гра фи-
ја (књ. XI, пог. 14), на во де да је цар пио ви но за вре ме фе сти ва ла у част бо га 
Ми тре. Ову те зу из но се и рим ски фи ло соф Пли ни је Ста ри ји36 (Ga i us Pli ni us 
Se cun dus; 23. пре Хр. – 79. по Хр.) и рим ски исто ри чар Квинт Ру фус37 (Qu-
in tus Cur ti us Ru fus; I век по Хр.). Чу ве ни грч ки исто ри чар и фи ло соф, Плу-
тарх (Μεστριος Πλουταρχος; 46–120 по Хр.), у свом де лу О Изи ди и Ози ри су 
(De Isi de et Osi ri de), го во ри о Ми три као бо жан ству Аху ра ма зди (бо гу све-
тло сти, бо гу до бро те) на су прот де мо ну Ари ма ну (по лу бог – оли че ње зла) о 

32 Ми тра (Μιθρας) – ста ро пер сиј ско бо жан ство. Ге о граф Стра бон (Στραβων; 63 – 24 
Пре Хр.) у свом де лу Ге о гра фи ја (књ. XV, пог. 3), на во ди да пер си јан ци обо жа ва ју Сун це ко-
га на зи ва ју Ми тра.

33 Зо ро а стир (Ζωροάστρης) – древ ни   персијски     философ и пророк, оснивач 
маздаизма, кул та му дро сти, и цен трал на фи гу ра по то ње ре ли ги је,                     зороастризма. См ат ра се 
 да  је жив ео  о ко 1200. год ине п ре  Хр.

34  Ксено фо н  Атински (Ξενο φω ν; 430  – 354 .  пре Хр. ) – вео ма  зна чајан извор за 
истраживање историје персијске импери је.

35 О во  де ло нажалост ни је  сачувано, али  га  наводи грчки г ра матик  Ат инеј 
Навкратијски (Αθηναιος Ναυκρατιτης; III век по Хр.) у свом делу Deipnosophists (Обед 
софиста), књ. X, поглавље 45.

36 Историја природе (Naturalis Historia, Plinii Secundi), 1669. го ди не, књ. XXXVII, 
пог. 10.

37 Исто ри ја Алек сан дра Ве ли ког (Hi sto ri ae Ale xan dri Mag ni), књ. IV, пог. 13.
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ко ји ма го во ри За ра тру ста. Са њим се за вр ша ва јед на епо ха пер сиј ког ми тра-
и зма, а по чи ње дру га епо ха ко ја го во ри о рим ском ми тра и зму, на ста ло ме-
ша ви ном пер сиј ске, рим ске и грч ке ми то ло ги јом. Он још на во ди да су ки ли-
киј ски гу са ри оба вља ли тај не об ре де ми тра и зма, а из исто ри је нам је по зна-
то да је Пом пеј уни штио њи хо ву мор на рич ку до ми на ци ју над Ме ди те ра ном 
67.г. (Пре Хр.) ко ја је тра ја ла го то во три ве ка. При ли ком ар хе о ло шких ис ко-
па ва ња у Ри му је про на ђен спо ме ник (CI MRM 593)38 на ком је из о бра же на 
ком по зи ци ја у ко јој Ми тра уби ја би ка. Не по сто ји да тум на спо ме ни ку, али 
ла тин ски нат пис го во ри да је ис кле сан у част из ве сног Ал ки ма (Al ci ma) од 
стра не Кла у ди ја Ли ви ја на (Cla u di us Li vi a nus). По је ди ни на уч ни ци сма тра ју 
да је Ли ви јан био пре тор ски за по вед ник ко ји је жи вео кра јем I ве ка (по Хр.). 
Та ко ђе ар хе о ло зи су исту пред ста ву про на шли на пет ма лих пе ха ра ко ји су 
ис ко па ни бли зу гра да Кер ча на Кри му. Пре ма њи хо вој ана ли зи и они да ти ра-
ју кра јем I ве ка (по Хр.). Св. Ју стин Му че ник и Фи ло соф, апо ло ге та из II ве-
ка, го во ри да је пре ма ве ро ва њу Ри мља на, Ми тра ро ђен из ка ме на (сте не)39. 
Ово по твр ђу је и Ко мо ди јан (Com mo di a nus; II век по Хр.) у свом де лу Упу-
ства (In struc ti o nes) где ка же: Ако је сте на прет хо ди ла бо гу, ко је он да ство-
рио сте ну? Су да (ΣΟΥΔΑ), ви зан тиј ски лек си кон из X ве ка, по твр ђу је са мо 
оно што се на ла зи и код оста лих (Тер ту ли ја на, Ев на пи ја, Ам вро си ја Ми лан-
ског, Ав гу сти на, Ди о ни си ја Аре о па ги та, Со кра ат Схо ла сти ка, Со зо ме на… 
итд.), да је Ми тра бо жан ство Сун ца (Sol)40. 

Sol In vic tus: Ауре ли јан и Кон стан тин

Мно ги на уч ни ци кроз исто ри ју су по ку ша ва ли да уста но вље ње бо-
жан ства Sol in vi ci ti до ве ду у ве зу са рим ски бо жан ством Sol, док су по је ди-
ни твр ди ли да је то по ку шај об на вља ња бо жан ства Еге ба ла. Та о ко ђе, ово 
бо жан ство мо ра мо раз ли ко ва ти од бо жан ства Ми тре, ко ји се ра ђа из сте-
не, а ко је су ле ги о на ри до не ли са Ис то ка. Не по бе ди во Сун це је осли ка но у 
зид ном сли кар ству као мла дић са сун че вим зра ци ма око гла ве. Им пе ра тор 
Ауре ли јан је увео култ 274. (По Хр.), ко ји се одр жао и за вре ме им пе ра то-

38 Cor pus In scrip ti o num et Mo nu men to rum Re li gi o nis Mit hri a cae – дво том на збир ка за-
пи са и спо ме ни ка рим ског ми тра и зма. Де ло је хо ланд ског ар хе о ло га Мар те на Јо зе фа Вер ма-
се ре на, а штам па но је 1956. и 1960. го ди не у Ха гу.

39 Пр ва апо ло ги ја (по гла вље 66); Раз го вор са Три фу ном Ју деј цем (по гла вље 70).
40 Ши ром им пе ри је след бе ни ци ми тра и зма су гра ди ли Ми тре у ме (Mit hra e um), под-

зем не хра мо ве ко је под се ћа ју на пе ћи ну, сход но тра ди ци ји на стан ка бо жан ства. Оне су укра-
ше не фре ска ма и ре ље фи ма на ко ји ма Ми тра уби ја би ка, или се ди на пре сто лу где му је ли-
це из о бра же но у об ли ку сун ца (Sol in vic ti).



Religija i tolerancija, Vol. XIV, № 25, Januar – Jun, 2016. 159

ра Кон стан ти на, а свој крај је до жи вео кра јем IV ве ка. По јам In vic tus (не по-
бе див) ко ри стио се у рим ском цар ству за бо жан ства ра та: Ју пи те ра (Ju pi ter 
In vic tus) и Мар са (Mars In vic tus). Та ко ђе, ја сно је да је овај по јам при сва јан 
бо жан стви ма све тло сти (Сун ца), као што су Sol, Mit hras, Ege ba lus. Фла ви је 
Во писк (Fla vi us Vo pi scus) го во ри да је им пе ра тор Ауре ли јан по сле успе шног 
по хо да на Ис то ку, осно вао култ бо жан ства Не по бе ди во Сун це. Св. Је ро ним 
у Хро ни ци на во ди да је Ауре ли јан по ди гао храм овом бо жан ству, а да је 275. 
(По Хр.) уста но вио фе сти ва ла ига ра (Lu dis So lis) ко ји се одр жа вао сва ке че-
твр те го ди не. Им пе ра тор Кон стан тин и Ли ки ни је су на сво јим нов чи ћи ма 
штам па ли лик бо жан ства са нат пи сом SO LI IN VIC TO CO MI TI, док је Кон-
стан тин на свом злат ном ме да љо ну но сио нат пис IN VIC TUS CON STAN TI-
NUS. Пре ма по је ди ним из во ри ма, на по ча сном три јум фу 315. го ди не, се на-
то ри су на лу ку ура ђе ном у част им пе ра то ра Кон стан ти на по ста ви ли сим бо-
ле Ју пи те ра, Мар са, Сун ца и Ми тре, а сам лук се на ла зио ис пред хра ма Sol 
In vic ti у Ко ло се у му. Та о ђе, сам им пе ра тор је 321. го ди не до нео де крет о пра-
зно ва њу да на од мо ра – не де ље (Di es So lis), ко је по све ћу је Сун цу: „На по-
ча сни дан Сун ца не ка ма ги стри и на род ко ји бо ра ви у гра до ви ма од мо ре, и 
нек све рад ње бу ду за тво ре не“. У Хва ло спе ву Мак си ми ја ну и Кон стан ти ну 
(Pa negyri cus Ma xi mi a no et Con stan ti no)41, са кра јем IV ве ка, на во ди се да је 
бо жан ски Кон стан тин Сун це ко је је си шло са не ба. Им пе ра тор Кон стан тин 
ко ји се 337. го ди не кр стио у Ни ко ми ди ји, на све га не ко ли ко да на пред смрт, 
ни је уки но пра зно ва ње со лар ног бо жан ства. Ни је му ни при да вао пре ве ли-
ки зна чај, као по то њи им пе ра то ри, али ће за то ње гов на след ник по ку ша ти 
да му вра ти пун сјај и сла ву.

Ју ли јан Од пад ник и 25. де цем бар

Ве ћи на исто ри ча ра сма тра да се 25. де цем бра сла вио пра зник ро-
ђе ња Не по бе ди вог Сун ца (Sol In vic ti), и да су хри шћа ни због аси ми ла ци-
је и уки да ња па ган ских пра зни ка, са од ре ђе ним раз ло гом упра во ода бра ли 
овај да тум. Ме ђу тим, пре ма рим ским за пи си ма, пра зни ци по све ће ни Сун-
цу (Sol), би ли су 8, 9, 28. ав густ и 11. де цем бар. Да на 28. ав гу ста пра зно-
вао се дан Сун ца и Ме се ца, док су од 19. до 22. ок то бра одр жа ва ле Сун ча не 
игре (Lu dis So lis). У рим ском ка лен да ру за бе ле жен је пра зник Na ti vi ti In vic-
tus (Ро ђе ње Не по бе ди вог) 25. де цем бра, али ниг де не по сто је ин ди ци је, ни-
ти до ка зи да се ра ди о бо жан ству Sol In vic ti, ни ти о бо жан ству Ми три. Је ди-

41 Mig ne, Pa trol. Lat. 8 (1844).
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ни за пис ко ји до во ди у ве зу де цем бар и бо жан ство Сун ца, је сте де ло Бе се-
де (Ora ti o nes) рим ског им пе ра то ра Ју ли ја на Од пад ни ка (Φλαβιος Κλαυδιος 
Ιουλιανος Αυγουστος)42: „Пре по чет ка го ди не, на кра ју ме се ца ко ји је на зван 
по сле Кро но са, ми про сла вља мо у част Сун ца ве ле леп не игре, и тај фе сти-
вал по све ћу је мо Не по бе ди вом Сун цу“ [Προ της νουμηνιας, ευθεως μετα τον 
τελευταιον του Κρονου μηνα, ποιουμεν Ηλιω τον περιφανεστατον αγωνα, την 
εορτην Ηλιω]43. Де ло је на ста ло 363. го ди не, ка да је Бо жић већ био уста но-
вљен као пра зник, а им пе ра тор Ју ли јан Од пад ник је је ди ни из вор ко ји го-
во ри о про сла ви Не по бе ди вог Сун ца кра јем ме се ца де цем бра, не на во де ћи 
екс пли цит но сам да тум. Да је сам да тум био спо ран још у пр вим ве ко ви ма 
ви ди мо и у XXVI Бе се ди Па пе Ла ва I: „Од тад се овај дан (25. де цем бар) из-
гле да по што вао не као Ро ђе ње Хри сто во, ка ко они ка жу, већ као ра ђа ње но-
вог Сун ца“ [Qu i bus hac di es (25th of dec.) non tam de na ti vi ta te Chri sti qu am de 
no vi, ut di cunt So lis or tu ho no ra bi lis vi de tur]. У ма у зо ле ју ис под ба зи ли ке Св. 
Пе тра у Ри му, от кри вен је мо за ик са пред ста вом Хри ста, ко ји уме сто оре о-
ла има Сун че ве зра ке, исто као и на при ка за ма бо жан ства Sol In vic ti. Исто-
ри ча ри умет но сти не мо гу са си гур но шћу да ка жу да ли се на овој пред ста-
ви ра дио о Хри сту, или о бо жан ству Sol In vic ti као „Сун цу Прав де“. Тер мин 
Сун це Прав де ко ри стио се у ра ном хри шћан ству као по јам за Хри ста, а то 
нај бо ље ви ди мо у Бо жић ном тро па ру где се пе ва „кла ња ју ћи се Те би Сун цу 
Прав де“. Та ко ђе, у по је ди ним је вреј ским си на го га ма про на ђе ни су мо за и ци 
са при ка зом Со лар ног бо жан ства. Ни је ни чу до што су хри шћа ни упо тре би-
ли овај тер мин за Спа си те ља и Ис ку пи те ља све та, ако има мо на уму да су 
баш пр ви след бе ни ци би ли из Изра и ља. По што се Бо жић у им пе ри ји сла вио 
на раз ли чи те да ту ме, док је рим ски епи скоп 336. го ди не пред ло жио да то бу-
де 25. де цем бар, што је и усво је но. Де ло Ју ли ја на Од пад ни ка, ко ји се тру дио 
да по вра тио па ган ска ве ро ва ња на ста ло је по сле уста но вље ња да ту ма Бо жи-
ћа. Ако узме мо у об зир да се у IV ве ку пра зни ци Бо жић, Кр ште ње и Бо го ја-
вља ње обе ле жа ва ли истог да ту ма (25. де цем бра), као је дан пра зник, а Об ре-
за ње Го спод ње 1. ја ну а ра, а зна мо да се об ре за ње као ду хов но ро ђе ње вр ши-
ло код Је вре ја у сед ми дан, ни је ни чу до што је Бо жић уста но вљен као пра-

42 Ју ли јан Фла ви је Кла у ди је (лат. Ju li a nus Fla vi us Cla u di us), у уском кру гу нео пла-
то ни ча ра по знат као Ју ли јан Фи ло зоф (лат. Ju li a nus Phi lo sop hus), а доц ни је про зван ме-
ђу        хришћанима и Јулијан Отпадник (     лат. Julianus Apostata), римски цар (361–63), рођен 
у        Константинопољу 17. новембра 331 (332?) као син           Јулија Констанција и његове друге 
супруге    Базилине, унук Констанција Хлора и Теодоре, и синовац Константина Великог.

43 Migne, Patrologiae Graecae 35. Paris, 1864.
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зник се дам да на пре по че та но ве го ди не, пре Об ре за ња, од кад се ра чу на ло 
по че так но ве ере – Ano Do mi ne (Ле то Го спод ње). 

За кљу чак

У Ста ром За ве ту Сун це је са мо обје кат ко ји је ство рио Го спод за по-
тре бе чо ве ка. Ње го ва уло га је да озна ча ва по че так да на, и да бу де знак по ко-
јем ће чо век раз ви ти пе ри о дич ни си стем. Па ган ска ми то ло ги ја је ис пу ње на 
обо жа ва њем при ро де, ње них по ја ва и фе но ме на. По јам на стан ка и ра ђа ња 
је кључ но пи та ње ста рих Ри мља на, Гр ка, Фе ни ча на и дру гих древ них ци-
ви ли за ци ја. Сун це је сим бол све га што на ста је па оту да и за у зи ма уло гу вр-
хов ног бо жан ства у ра зним ми то ло ги ја ма од пер сиј ског ми тра и зма до еги-
пат ске мно го бо штва. Ци ви ли за ци је, су сре ћу ћи се јед на са дру гом, у мно го-
ме су до при не ле да се по је ди не ка рак те ри сти ке обо жа ва ња сун ца у пот пу-
но сти пре не су у из вор ном, или ма ње про ме ње ном об ли ку, на дру гу. Ја ча ње 
уло ге сун ца у ре ли гиј ској све сти пр во бит ног чо ве ка, од ра зи ло се не са мо у 
со ци јал ном ка рак те ру, већ и на по ли тич ком пла ну. Им пе ра то ри и вла сто др-
шци иден ти фи ко ва ли су се, или пак по и сто ве ћи ва ли са сâмим бо жан ством, 
по ка зу ју ћи сво ју над моћ и не при ко сно ве ну власт над да том ци ви ли за ци јом. 
Ова кво схва та ње из гу би ће сво ју уло гу са ра ђа њем но вог сун ца са ис то ка, 
Хри ста, ко је ће у пот пу но сти про ме ни ти по глед и свест да на шњег чо ве ка.
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SOL INVICTUS
(Invincible Sun)

Abstract:

The sun in a religious understanding of ancient civilizations. From old testament 
Judah, who have identified him as a celestial object without of interference in the religious 
consciousness, all the way to eastern nations who will give him the identity of the attire of 
one of the most important deities. A touch of civilization, and assumption some attributes 
of divinity from each other. Symbol of power and authority of the Roman emperor, a sign 
that connects the world and spiritually. The emergence of the Christian era, and the loss 
of the role of the center of the religious consciousness of ancient man.

Keywords: Sol Invictus, sun, solaris, Elegabalus, Mithras, Marcus Aurelius, 
Aurelianus, Constantine, Julian the Apostate, Christmas.
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ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

RELIGIJA IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE
Ivan Cvitković, Religija u zrcalu teorija, CEIR, Sarajevo, 2016, str. 440.

Prof. dr Ivan Cvitković u svom 
delu Religija u zrcalu teorija poka-
zuje da pojam religije nije nešto fik-
sno čija se suština može izraziti sa-
mo jednom definicijom. Pojam reli-
gije je teško definisati posebno u sa-
vremenom društvu. Nisu jasne razli-
ke i granice između postojaće duhov-
nosti i sekularizacije, tradicionalno-
sti i fundamentalizma, religijske slo-
bode i religijskog nacionalizma, tradi-
cionalnosti i alternativa… Autor pra-
vi razliku između verovanja i religi-
je. Verovanje je nešto što pripada indi-
vidui u njenom odnošenju prema sve-
tu i onome što ona smatra da je u nje-
govoj osnovi. To je stvar njenog unu-
trašnjeg uverenja. Religija je objekti-
virano verovanje koje ima svoju druš-
tvenu realnost u određenoj religijskoj 
praksi (str. 12). Zadatak sociloga re-
ligije jeste da se bavi samom religij-
skom praksom, tj. onim što pojedin-
ci čine „u ime svetih spisa“. Autor se 
stoga ne bavi tumačenjem izvornih re-
ligijskih tekstova i pitanjem njihovog 
smisla i značenja, niti se bavi različi-
tim pojedinačnim uverenjima. On pre 
svega ispituje različite religijske prak-
se koje su osnova za formiranje teori-
ja o samoj religiji.

Pod pojmom religije se najčešće 
misli na tri svetske religije (budizam, 
hrišćanstvo i islam) ili na neke od naci-
onalnih religija (hinduizam, judaizam, 
konfučijanstvo, šintoizam, sikizam…) 
Ipak, religiju kao jedinstven pojam koji 
bi predstavljao jedinstvo svih različitih 
praksi nije moguće izraziti jednom de-
finicijom. Ono što je zajedničko religi-
jama jeste da sve one imaju neke svo-
je specifične obrede, heroje i datume. 
Međutim, sociologija religije je izrazi-
to evropocentrična i u svojim tumače-
njima može da zapadne u „učitvanje“ 
azijskim i afričkim religijama nešto iz 
evropskog diskursa što njima na pripa-
da (str. 11). Sam autor je zbog toga u 
svom tumačenju veoma oprezan i kroz 
predstavljanje različitih teorija se drži 
unutrašnje terminologije same religije 
o kojoj govori, kao i niza različitih pri-
mera koji pripadaju diskursu same reli-
gije o kojoj govori.

Autor se bavi pre svega različitim 
teorijama u sociologiji religije koje su 
nastale od XIX veka do danas. Svi zna-
čajniji sociolozi XIX veka (Max Veber, 
Emile Durkheim, Georg Simmel…) su 
se bavili i pitanjem religije i njenog na-
stanka i odnosa prema drušvu, institu-
cijama, politici, naciji, državi… Soci-
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olozi XX veka su nastavili sa istraži-
vanjem religije u ovom pravcu. Socio-
logija religije XXI veka se ne bavi vi-
še pitanjem nastanka same religije, već 
se pretežno bavi komparacijama me-
đu religijama. Danas je akcenat na pi-
tanjima dijaloga među religijama, to-
lerancije, pluralizma mišljenja, multi-
kulturalizma itd… Veliki teoretičari u 
sociologiji religije su Nemci i Francu-
zi (str. 14). Nemci (Marx, Veber) su se 
prevashodno bavili istraživanjem razli-
čitih teorija religije, a Francuzi (Durr-
heim, La Bras) empirijskom sociologi-
jom religije. U današnjem vremenu do-
lazi do napuštanja velikih teorija u so-
ciologiji religije i sociolozi se sve vi-
še okreću kvantitativnom pristupu koji 
podrazumeva statistička merenja, raču-
nanja, analiziranja, i sistematizovanja 
različitih empirijskih podataka do ko-
jih dolaze svojim istraživanjima. Ipak, 
sam autor naglašava da pravo sociološ-
ko istraživanje religije mora da ide iz-
među empirije i teorije, kako bi bilo 
potpuno (str. 18).

Za sociologa religije ne postoji ne-
što što je istinita ili lažna religija. Soci-
ologija religije nije sluškinja neke po-
jedinačne religije (iako su se dešavali 
pokušaji da se opšti pojam religije pod-
vede pod neke posebne kategorije). Ne 
postoji istinita ili lažna religija, već sa-
mo njena pojava u društvenoj realno-
sti. „Naime, ne postoji identitet, pa ni 
religijski, koji ne uključuje odnos pre-
ma drugom.“ (str. 16). Zbog toga teo-

rije koje autor prikazuje u svom delu 
nemaju jednu jedinstvenu tezu koja ih 
povezuje. Knjiga je podeljena na ono-
liko delova koliko teorija autor izlaže. 
To su: funkcionalističke i neofunkci-
onalističke teorije, marksističke i ne-
omarksističke teorije, teorije sukoba, 
postmodernističke teorije, sekulariza-
cijske teorije, feminističke teorije, teo-
rija globalizacije, ekološke teorije, fun-
damentalističke teorije, humanizam, 
teorija identiteta, pravne teorije, osta-
le teorije (alturuistička, antropološ-
ka, kreacionistička, konstruktivistič-
ka, teorija racionalnog izbora, struktu-
ralistička teorija, tehnologija i religija, 
verske zabrinutosti).

Autor ne nameće svoje lična uve-
renja, niti određen teorijski okvir iz ko-
ga treba pristupiti različitosti ovih te-
orija. On je na samom početku poka-
zao da ne postoji tako nešto što je je-
dinstvena definicija religije, već kroz 
niz različitih ključnih teorija u sociolo-
giji religije ostavlja čitaocu da proce-
ni šta je to što je ključno. Stoga je ulo-
ga interpretatora veoma bitna za ovo 
delo, jer on sam iz niza socijalnih te-
orija i pregršti primera iz najrazličiti-
jih religijskih praksi treba da razluči 
ne šta je ono što religija jeste već kako 
se ona ispoljava kroz različite prakse. 
Sâm naslov dela Religija u zrcalu teo-
rija upućuje na to da se ono kako reli-
gija jeste ogleda preko teorija koje su 
pokušale da je odrede. Posao tih teori-
ja nije ni danas gotov. On je beskrajan 
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onoliko koliko postoji beskrajnih polja 
mogućnosti da se prikažu same religij-
ske prakse. Stoga, ako bismo mogli da 
makar ocrtamo autorovu poziciju ona 
bi bila negde između različitih religij-
skih teorija i prakse, celine i pluraliz-
ma mišljenja. Autorovo mišljenje ni-
je savremena bezpozicionalnost, ali ne 
nudi ni gotovu teoriju. To čini ovo de-
lo veoma zanimljivim za čitaoca. Ono 
je napisano za stručnu publiku, ali nje-
ga može čitati i neko ko nije obrazo-
van isključivo u polju sociologije reli-
gije. Svakom čitaocu je jednako upu-
ćen poziv da razume različitosti religij-
skih praksi i teorija, i da proširi ne sa-
mo formalno obrazovanje nego i sop-
stvene vidike u okviru religije, ma ka-
kvo da je njegovo lično opredeljenje. 
Stoga, cilj ovog dela nije da dâ čitaocu 
gotove odgovore, već da ga proširuju-
ći njegovo saznanje navede da postavi 
sebi pitanje da li je moguće danas kad 
smo svesni razlika i sličnosti koje po-
stoje među religijskim praksama bolje 
opredeliti se i biti dogmatičan i kritič-
ki nastrojen ili je ipak rešenje u otvore-
nosti i pokušaju razumevanja drugog? 
Autor u tom smislu daje savremen od-
govor pokazujući da mi ne moramo da 
se odreknemo svojih uverenja i teorija 
da bismo razumeli drugog, da je važan 
dijalog sa drugim koji će nam pomoći 
da proširimo sopstvena stanovišta. Ra-
zličitost teorija i autora koje izlaže i na 
koje se poziva najbolje pokazuju nje-
govu spremnost da uvaži najrazličitija 

mišljenja. Njegov stil pisanja je jedno-
stavan, ali bogat sadržajem i informa-
cijama koje potiču iz najrazličitijih kul-
tura. Posebnu pažnju privlače citati ko-
ji stoje iznad pojedinih poglavlja koji 
referišu na suštinu teme o kojoj govori. 
Tako se čitalac motiviše i upućuje pu-
tem gnomske mudrosti u sam sadržaj 
teksta na jedan inspirativan način.

Autor, kada govori o funkciona-
lističkim i neofunkcionalističkim te-
orijama, izlaganje započinje sa kine-
skom poslovicom: „Svako na svoj na-
čin tumači nebesku glazbu“ (str. 39), a 
izlaganje nastavlja vraćajući se evrop-
skim misliocima (gde su glavni osniva-
či ovih teorija A. Comtea, H. Spencer, 
E- Durkheim, B. Malinowski, T. Par-
sons), ne bi li pokazao da različite kul-
ture i načini mišljenja ipak imaju neke 
sličnosti i da je dijalog i između najra-
zličitijih načina mišljenja moguć. Na-
ime, funkcionalističke teorije pokazu-
ju kakvu religija ulogu ima u društvu 
i ona je počela sa razvojem još u XIX 
veku. Autor pokazuje uspone i padove 
ove teorije što je korisno za samog či-
taoca da vidi i njene pozitivne i nega-
tivne posledice. Naime, funkcionali-
stička teorija se zasniva na pozitivistič-
kom mišljenju, i prosvetiteljskoj ve-
ri u progres. Njen osnivač je A. Com-
tea, koji veruje da je prvi stadijum čo-
večanstva religijski i da njega prevla-
dava znanost u modernom i savreme-
nom svetu. Međutim, poznato je da po-
sle svetskih ratova ovaj način mišljenja 



166 Pikazi i osvrti

zapada u krizu, stoga se i sama teori-
ja nalazi u krizi. Postoji mnoštvo au-
tora i u filozofiji poput Edmunda Hus-
serla, koji u svom čuvenom delu Kriza 
evropskih nauka ukazuje na negativne 
posledice prosvetiteljskog načina mi-
šljenja. Međutim, funkcionalistička te-
orija nalazi izlaz u religiji, jer pokazu-
je da nije važno pitanje kako je religi-
ja nastala, ni da li je ona istinita, nego 
pitanje kakvu ulogu ona igra u društvu 
i kako njena uloga može biti pozitivna. 
Ona pozitivnu ulogu religije vide u nje-
noj mogućnosti da sprovede mir i di-
jalog među ljudima. Njena funkcija je 
pre svega integrativna, i u svojim pozi-
tivnim posledicama teži da se razvija. 
Ono što je korisno jeste što autor poka-
zuje sličnosti i razlike između različitih 
predstavnika ove teorije. Tako pokazu-
je kako je H. Spencer povezao funk-
cionalizam i evolucionizam u religiji, 
dok je E. Durkheim stavio akcenat reli-
gije na njenu praksu i obrede, pokazu-
jući da ona može imati i dezintegrativ-
nu funkciju. T. Parson će staviti akce-
nat upravo na dezintegrativu funkciju, 
a B. Malinowski pokazuje da je religija 
samo uteha za pojedinca, a ne sredstvo 
kohezije u društvenoj praksi. Autor na-
vodi i niz drugih različitih imena, po-
kazuje da integrativnu ulogu mogu da 
igraju i drugi oblici mišljenja i verova-
nja, ne samo religija. On daje primere 
i u konkretnim religijama i istorijskim 
događajima, kako je dolazilo do rasko-
la i pomirenja, što je korisno za čitaoca 

– da vidi različite mogućnosti mišlje-
nja. Funkcija religije može biti i psiho-
loška, i u poboljšanju komunikacije, ali 
autor ne propušta da naglasi ni odnos 
religije i ekonomije. On postavlja pita-
nje odnosa gospodara i roba u religij-
skim zajednicama, pozivajući se i na 
život jednog mesije, Isusa, ali i na dru-
ge proroke i načine života, kao i na ra-
zličite teorije iz sociologije religije i pi-
tanje uređenja tržišnog sistema i kapi-
talističkog društva. Čitaocu se ostavlja 
da do nekih zaključaka dođe sâm. Neo-
funkcionalizam odlikuje kao i funkcio-
nalizam pre svega potreba da se poka-
že odnos religije i društva i ne bavi se 
pitanjem (ne)postojanja Boga.

Sličan pristup autor ima i analizi-
rajući druge teorije. Tako on baveći se 
marksističkim teorijama u okviru reli-
gije razbija predrasude da marksistič-
ko učenje nužno ukida religijski način 
mišljenja. Glavni predstavnici ove teo-
rije su K. Marks i F. Engels. Autor insi-
stira na razlici između Marksovog uče-
nja i marksizma – njegovih loših inter-
pretacija. Religija je za njega nadgrad-
nja nad materijalnom bazom, specifič-
na vrsta duhovne proizvodnje. Ateizam 
je po njemu poslednja faza i stupanj u 
religijskom razvoju, i na mesto religi-
je stupa saznanje. Ali to ne znači nužno 
da nju nasilno treba ukinuti, kako neki 
tumače Marksa. Po njemu, ona je nega-
tivna samo ukoliko opravdava postoje-
ći sistem u kome je čovek otuđen, ali 
kako autor nalaže uzimajući Weberovo 
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učenje za primer, ona može imati i po-
zitivnu funkciju u oslobađanju. „Marx 
nije kritizirao religiju uopće, već „otu-
đenu“, ideologiziranu i ispolitiziranu 
religiju njegovog doba“ (str. 72). Au-
tor daje upute na kritičke teorije koje 
su se nadovezale na Marksa, pre sve-
ga na Frankfurtsku školu, tako da čita-
lac ima uvid u širu sliku marksističkog 
učenja, i sâm može da proceni vredno-
sti ovih teorija.

Na trećem mestu autor analizira ra-
zličite teorije sukoba, koje nasuprot inte-
grativnoj funkciji, pokazuju kako religi-
ja može biti i izvor sukoba i kako je u 
svojoj istoriji to uglavnom i bila. Auto-
rov pristup je za neiskusnog čitaoca na-
izgled preopterećen sadržajem, jer on na-
braja niz imena koji su na neki način su-
delovali u kreiranju ove teorije. To su: 
B. Russel, K. Malik, E. Roterdamski, S. 
Sremac, U. Eco, B. Pascal, D. Ćosić, itd. 
Ipak, pažljivom čitaocu neće promaći da 
autor to čini da bi pokazao važnost ove 
teorije i način na koji je ona percipirana 
sa mnogo različitih strana. Tako on anali-
zira i momente nasilja koji postoje ili ne 
postoje u samim svetim spisima ili živo-
tima proroka, kao i odnose između žrta-
va, koji su doneli sa jedne strane religij-
sko mišljenje, a sa druge ateizam (pore-
đenje Staljina i verskih sukoba). Autor 
nudi takođe različite statističke podatke 
o uverenjima građana o verskim sukobi-
ma. On daje primere najviše sa tla evrop-
skog i islamskog sveta, ali i judaizma, jer 
je evropsko tlo što se tiče verskih sukoba 

ipak među vodećim u istoriji. Korisno je 
za čitaoca što autor daje dva prikaza reli-
gijskih sukoba: jedan je opšte-istorijski, a 
drugi povesni prikaz, koji uključuje pre-
cizne godine, događanja i posledice ver-
skih sukoba. Ono što je važno naglasiti 
je da sociologa religije manje interesuje 
sâm verski sukob, dok se više posvećuje 
pitanju onoga što je u pozadini tog suko-
ba, a to su uglavnom materijalni interesi 
i ponekad ideološka ubeđenja. Iako au-
tor nudi pluralizam mišljenja kada govo-
ri o najrazličitijim teorijama, on izričito 
naglašava da je svaki govor o nasilju kao 
mogućem rešenju, apsurdan. „Naravno, 
svako nasilje je apsurdno, a religijsko na-
silje i nasilje u ime religije još apsurd-
nije“ (str. 99).Tako autor pokazuje da je 
njegova pozicija donekle savremena i da 
pre svega poziva na dijalog kao osnov-
ni oblik komunikacije, pokazujući čitao-
cu da religijska ubeđenja i sukobi među 
njima ne mogu da budu rešenja. On da-
je primere i iz savremenih dešavanja, go-
vori i o dešavanjima na Balkanu, poka-
zujući mogućnost da religija bude osnov-
ni izvor sukoba. Marksističke teorije bi 
nastojale pokazati da iza svakog sukoba 
stoji neki ekonomski razlog, ipak ne go-
vore sve teorije o tome. Neke ostavljaju 
prostora i različitim subjektivinim uvere-
njima i ideologijama da budu presudne u 
sâmom sukobu. Autor zaključuje poglav-
lje mišlju da svako može imati svoja uve-
renja, dok ne ugrožava drugog i da pri-
mat svačijeg razmišljanja treba da bude 
na mirnom ostvarenju interesa.
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Važno poglavlje predstavlja i po-
glavlje o postmodernističkim teorija-
ma. Autor ne ulazi previše u pojedinač-
ne teorije, nego fino, na opšti način, po-
kazuje kako je došlo do krize moder-
nog načina mišljenja i „prelaska“ u po-
stmodernu. Osnovna karakteristika 
modernog načina mišljenja je povere-
nje u saznajnu stranu čovekove priro-
de. Kao što je u srednjem veku religi-
ja bila glavna u čovekovom odnošenju 
prema svetu, u modernom svetu njeno 
mesto preuzima znanost. „Moderno-
sti se prigovara da je čoveka stavila na 
mesto Boga“ (str. 115). U društvenom 
smislu je odlikuje proces sekulariza-
cije, jačanje države-nacije, ideologije, 
razuma, razvoj prava i slobodnog trži-
šta, znanosti i tehnologije. Nakon svet-
skih ratova dolazi do krize moderno-
sti jer se pokazuje da nepravilna upo-
treba znanosti može da ima ogromne 
posledice po samo društvo. Dolazi do 
krize modernih ideja. Postmodernizam 
je termin koji je prvi upotrebio Arnold 
Toynbe 1960. Njega u osnovnim crta-
ma odlikuje masovni konzumerizam i 
ratna ekonomija. Dolazi do krize ide-
ologije, racionalnosti, ideja države-na-
cije, sekularizacije, marksizma… Tako 
na njihovo mesto stupa obnova tradici-
onalne religije, koja je naglašeno indi-
vidualizovana. To znači da akcenat vi-
še nije na traženju sličnosti među reli-
gijama, nego upravo na negovanju nji-
hove različitosti. Razlika se ne posma-
tra više kao nešto negativno, nego je 

prihvatanje različitosti zapravo posta-
lo uslov mira i nenasilne komunikaci-
je. Tako autor pokazuje važnost ovih 
teorija u savremenom svetu. Naglašava 
da je ovo ipak opšta slika, i da posto-
je i druge teorije (npr. neki neomrksisti 
smatraju postmodernizam i individua-
lizam prikrivenom ideologijom), ali to 
su neki presudni i ključni momenti ko-
ji odlikuju postmodernu.

Zanimljivo je to što autor nakon 
pokazivanja postmodernističke teori-
je u kojoj naglašava krizu sekularizma 
govori o sekularizaciji. To je zbog toga 
što autor pravi razliku između sekula-
rizacije i sekularizma. Sekularizacija je 
prirodan proces koji „ima svoje plime i 
oseke“ i njega odlikuje odvajanje reli-
gije od države u čijem temelju leži na-
predak pozitivnih znanosti. Autor na-
stoji da pokaže da proces sekularizaci-
je ne mora nužno biti antireligijski, jer 
se i sama institucionalizovana religija 
služi nekim pravima do kojih se doš-
lo u procesu sekularizacije. Za razli-
ku od njega, sekularizam je ideologija 
i predstavlja na neki način „obogotvo-
renje“ države i prava. Govoreći o seku-
larizaciji autor ostaje otvoren za najra-
zličitija značenja koja ovaj termin no-
si sa sobom. Veoma je korisno za čitao-
ce insistiranje na terminološkoj isprav-
nosti. Zbog toga autor naglašava da ja 
proces sekularizacije nastao u Zadnjoj 
Evropi, ali da je njegova povest proce-
sualnog karaktera na najrazličitijim re-
gijama, te da je validno jedino precizi-
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rati i govoriti konkretno o sekularizaci-
ji jedino u odnosu na okolnosti. Osnov-
ni zagovornici sekularizacije su Com-
te, Marx, Weber, Berger… Dobro je što 
se pokazuje i to da postoje i savreme-
ne teorije koje govore o postsekulari-
zaciji, iako se sâm autor kritički odno-
si prema ovim teorijama. On naglaša-
va da sekularizacija ima i svoje pozi-
tivne posledice, pre svega po pojedin-
ca, jer mu ostavlja veću slobodu izbora 
u opredeljenju. „Biti sekularan ne zna-
či biti nužno areligiozan“ (str. 130).

Najobimnije i sadržinski najboga-
tije poglavlje jeste poglavlje o femini-
stičkim teorijama. Feminističke teori-
je su se najviše razvijale u XX i XXI 
veku. Već po samoj strukturi i sadrža-
ju ovog poglavlja se vidi važnost ko-
ju autor pridaje ovim teorijama. Autor 
otklanja mnenja da je u feminističkim 
teorijama reč o mržnji suprotnog po-
la. Naime, ove teorije se bave pitanjem 
uloge žene u društvu, one same po sebi 
ne impliciraju nikakvu mržnju ni ideo-
logiju. Neka najosnovnija podela bi bi-
la na: 1. liberalne, koje stavljaju primat 
na individualnim slobodama i pravima, 
i 2. radikalne, koje stavljaju primat na 
socijalnoj zaštiti žene. Autor nam nudi 
niz perspektiva iz kojih možemo da go-
vorimo u ulozi žene u društvu. Može-
mo da govorimo o prirodnom odnosu 
snaga između žene i muškarca, o ženi-
noj ulozi u društvu, o (ne)ugroženosti 
ženskim prava i (ne)izjednačenosti sa 
muškim, o pitanju kako je žena perci-

pirana u razliitim religijskim spisma, a 
kako u različitim religijskim praksama, 
o načinu na koji su žene postale deo re-
ligijske zajednice kao članovi osoblja, 
o obrazovanju žena kroz istoriju…. Ta-
ko neke statistike pokazuju da su na pri-
mer u Adventističkoj crkvi žene brojni-
je, ima ih 70% (str. 142), dok se u ne-
kim državama muškarci pokazuju kao 
religiozniji, npr. Brazil, istraživanja iz 
2010. god. (str. 145). Autor daje i niz 
različitih primera iz religijskih spisa i 
prakse, pa upoređuje različite hrišćan-
ske religije i njihov odnos prema ženi 
sa islamom, judaizmom, budizmom, 
sikizmom, hinduizmom…Ovo poglav-
lje predstavlja jedno temeljno istraži-
vanje. Autor pokazuje različite odnose 
prema ženi u svakoj od ovih religija i 
kako neke od njih u nekim aspektima 
veličaju važnost žene, dok druge nipo-
daštavaju njenu ulogu u društvu. Če-
sto je njihov odnos prema ženi slojevit 
i ambivalentan. Autor spominje i auto-
re poput Webera i refleksije drugih so-
ciologa o ovom pitanju. On pokazuje i 
određena statistička istraživanja kada i 
u kom procentu se žene postale zvanič-
ni članovi religijskih obreda (str. 215), 
kao i statistiku o odnosu visokoobrazo-
vanih žena i muškaraca (str. 223.) On 
govori i o marksističkoj kritici kapita-
lizma koja akcenat stavlja na izrablji-
vanje i obrezvređivanje žene u kapita-
lističkom sistemu. U drugom delu tek-
sta autor se bavi i pitanjem homoseksu-
alizma i rodnih studija. Tu takođe da-
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je različite primere kako iz svetih spi-
sa, tako i iz teorija i empirijskih istra-
živanja. Pokazuje otvorenost nekih cr-
kvi za razumevanje gey zajednica, kao 
i sukob određenih praksi sa svetim spi-
sima, ali i mogućnost da se isti spisi ra-
zličito tumače. Što se tiče rodnih stu-
dija, feministkinje prave razliku izme-
đu roda i pola. Naime, rod je sociološ-
ka kategorija kojom se žena društveno 
i kulturno određuje u određenom dis-
kursu, dok pol predstavlja biološku ka-
tegoriju. (str. 194.) Mnoštvo sadržaja i 
u ovom poglavlju može da zbuni čitao-
ca, ali različiti primeri koje autor navo-
di ukazuju na osnovnu autorovu name-
ru koja se provlači kroz celu knjigu, a 
to je zahtev za razumevanjem autentič-
nost i različitosti.

Ovo su neke od osnovnih teorija 
koje autor razmatra. Najvažnije su još:

1. Teorija globalizacije. Nju autor 
razmatra paralelno sa postmoderniz-
mom i kapitalističkim uređenjem sve-
ta. On takođe otvara pitanje da li glo-
balizacija utiče na očuvanje ili unište-
nje religijskog identiteta? Autor stavlja 
akcenat na pozitivnim crtama globali-
zacije: one je za njega pre svega izvor 
verske i religijske tolerancije i prošire-
nja sloboda (str. 229).

2. Ekološka teorija. Ona je pove-
zana sa savremenim bioetičkim pita-
njima i pitanjem očuvanja životne sre-
dine. Autor naglašava pozitivnu funkci-
ju religije, jer u većini religija čovek se 
posmatra kao vladar nad prirodom i on 

može da spreči do određene mere kata-
strofe samo ako se odrekne ličnog inte-
resa i volje za moć. Tako religija može 
da pomogne u očuvanju životne sredine.

3. Fundamentalizam. Autor pravi 
razliku između fundamentalizma i kon-
zervativizma i tradicionalizma. Funda-
mentalizam odlazi u krajnost i posta-
je ideologija, to znači da on svoje ute-
meljenje traži u nekim posebnim ide-
jama i slepoj veri, i najčešće nije otvo-
ren za razumevanje drugog. Akcenat je 
na izvornosti religijskih spisa i prakse. 
Autor je kritički nastrojen prema nje-
mu i tvrdi da on često ne kaže ništa o 
samoj religioznosti (str. 259).

4. Humanizam. Teorije u okviru 
religije koje svoje učenje zasnivaju na 
renesansnim i racionalističkim ideja-
ma. Ključ je i akcenat na uvažavanju 
drugog. Pojam ljudskog dostojanstva 
i prava na sopstveno opredeljenje u 
ovim teorijama igra veliku ulogu. Au-
tor afirmiše ove teorije i smatra da mo-
gu biti veoma korisne za razvoj tole-
rancije i razumevanja drugog.

5. Teorije identiteta. Ove teorije 
čine veoma zanimljivo izlaganje. Samo 
pitanje identiteta je u savremenoj druš-
tvenoj nauci veoma otvoreno. Autor se 
bavi pre svega odnosom religijskog i 
nacionalnog identiteta i pokazuje da je-
dan ne implicira drugi nužno. Naime, 
identitet nije nešto fiksno. Onog mo-
menta kada neko pokušava da apsoluti-
zuje neki identitet on postaje dogmatik 
i ideolog, a to autor svakako kritikuje 
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jer takva ličnost ostaje zatvorena u sop-
stvena uverenja i opasna po druge. Ve-
ra se može razlikovati od nacionalnog 
identiteta i tu autor daje niz primera u 
religiji, istoriji, savremenim dešavanji-
ma kako u svetu tako i na Balkanu. I 
u ovom poglavlju on ističe važnost di-
jaloga u kreiranju sopstvenog identite-
ta, i kako samo razumevajući drugog 
mi suštinski možemo donekle i sebe da 
odredimo.

6. Pravne teorije. Autor analizira 
pre svega odnos demokratije i religije. 
Pokazuje na istorijskim primerima ka-
ko je razvoj individualnih sloboda uti-
cao na određene religijske zajednice i 
kako je sloboda mišljenja veoma važna 
i u religijskom samoopredeljenju.

7. Ostale teorije. Autor govori o 
nekoliko različitih teorija i analizira ih 
po istom principu na osnovu kog anali-
zira i navedene teorije. Pokazuje pore-
klo određenih termina, istorijski proces 
nastanka određene teorije, njene ključ-
ne predstavnike, kako se ona odnosi 
prema određenim religijskim spisima 
i praksi i njenu društvenu ulogu. Ono 
što ostaje ključno za autora jeste na ko-
ji način same teorije doprinose razvoju 
tolerancije i dijaloga.

Ne postoji samo jedna definici-
ja onoga šta religija jeste. Međutim, 
Ivan Cvitković u svom delu Religija 
u zrcalu teorija pokazuje da to nije 
ništa loše niti negativno za samu re-
ligiju. Naprotiv. Različitost koja po-
stoji prema zvaničnim, ali i nezva-

ničnim religijama i njihovim praksa-
ma je ono što je važno istaći. Razli-
čitost je ta koja svakoj pojedinačnoj 
religiji daje njeno sopstveno odre-
đenje, jer se pokazuje da svako sop-
stveni identitet stiče samo u odnosu 
prema drugom. Međutim, to ne zna-
či da po svaku cenu treba insistirati 
na sopstvenoj različitosti. Autor po-
kazuje da postoji granica u ispolja-
vanju sopstvenog identiteta, a to je 
sloboda drugog da se ispolji. Pošto 
te granice nisu najjasnije u liberal-
nom kapitalističkom društvu, autor 
pokušava da ih ocrta kroz niz „važ-
nih“ i „manje važnih“ teorija. Zbog 
toga je ova studija interesantna i so-
ciologu, i psihologu, i pravniku, i 
verniku, i nekome ko se ne bavi is-
ključivo ovim oblastima. Autor piše 
na jednostavan način, i svako ko po-
seduje minimum opšteg obrazovanja 
može da prati ovu knjigu. Ipak, jed-
nostavan jezik je privid, jer se ispod 
njega kriju složena filozofska pita-
nja. Na neka sâm autor odgovara, a 
neka ostavlja čitaocu da dovrši. Au-
tor kroz svaku teoriju iscrpno izla-
že njeno terminološko poreklo, za-
tim pokazuje njen nastanak i razvoj, 
način na koji su je reflektovali razli-
čiti autori, način na koji se tumači 
posredstvom religijskih spisa i prak-
se, i vrlo često pokazuje poređenje 
teorije sa savremenim svetskim de-
šavanjima. Važno je naglasiti da on 
u svakoj teoriji pokazuje njen pozi-
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tivan deo i razvoj, ali i zablude i op-
šta mnjenja koja vladaju vezana za 
tu teoriju. Ono što je ključno jeste 
što se pokazuje da ne može puka te-
orija odrediti religiju, ali to ne može 
učiniti ni empirijsko istraživanje, ni 
statistika. Religija je fenomen koji 
„lebdi“ između teorije i prakse, vere 
i dela. Tako je mišljenje autora pozi-
cionirano negde između modernosti 
i postmodernizma. On insistira da se 
postave neki okviri i granice, ali da 
se istovremeno ostane otvoren i slo-

bodan za razumevanje drugog. On 
pokazuje da nije loše očuvanje reli-
gioznog identiteta, ali da je važna i 
tolerancija. On skoro svako poglav-
lje završava pozivajući na mir i ne-
naslilan način komunikacije. Ali au-
tor nije naivan, on razmatra i eko-
nomske strukture i mogućnosti jed-
nog ovakvog poziva. Da li je mo-
guće misliti ovako, da li je moguće 
pomiriti savremenost i tradicionali-
zam, sveto i profano, autor ostavlja 
čitaocu da săm zaključi.
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КАД ГОСПОД ДОЂЕ ДА СКУПИ
Александрa Ђу рић-Ми ло ва но вић, Дво стру ке ма њи не у Ср би ји: О по

себ но сти ма у ре ли ги ји и ет ни ци те ту Ру му на у Вој во ди ни, Бал ка но ло шки 
ин сти тут СА НУ, по себ на из да ња 129, Бе о град 2015, 348 стра на.

За му ће ност ре ли гиј ских и ет-
нич ких во да Вој во ди не при пи су је 
се по ја ви нео про те стант ског на за-
рен ства у дру гој по ло ви ни XIX ве-
ка. „Но во вер ни ци“, ка ко су на за ре ни 
про зва ни, ра зо ри ли су вер ску бра-
ну и до пу сти ли до ток дру гим нео-
про тен стант ским во да ма – пен те ко-
стал ним, ме то ди стич ким, адвен ти-
стич ким и бап ти стич ким. Алек сан-
дра Ђу рић-Ми ло ва но вић, на уч на са-
рад ни ца у Бал ка но ло шком ин сти ту-
ту СА НУ (ака дем ских ин те ре со ва ња 
усред сре ђе них на ан тро по ло ги ју ре-
ли ги је, ре ли гиј ске ма њи не на Бал ка-
ну, ре ли ги ју у ди ја спо ри), мо но гра-
фи јом Дво стру ке ма њи не у Ср би ји 
на сто ји да до при не се аде кват ни јем 
и са др жај ни јем раз у ме ва њу но ви јих 
про те стант ских вер ских тра ди ци ја – 
пен те ко ста ла ца, ме то ди ста, адвен-
ти ста и на за ре на. Аутор ка се на ве-
де ном те ма ти ком ба ви ла и у сво јим 
прет ход ним ра до ви ма, про ду бљу ју-
ћи про бле ма ти ку и пру жа ју ћи из у зе-
тан до при нос ре ли гиј ским и ет нич-
ким сту ди ја ма.

Књи га Алек сан дре Ђу рић-Ми-
ло ва но вић Са др жи сле де ћа по гла-
вља: Увод, Исто риј ски кон текст раз-
во ја про те стан ти зма и нео про те-
стан ти зма, Ру му ни у Вој во ди ни, Ис-
тра жи ва ње нео про те стант ских вер-
ских за јед ни ца и ет но граф ска гра ђа, 
Од нос ре ли гиј ског и ет нич ког иден-

ти те та, Мул ти кул ту ра ли зам, ре ли-
гиј ски плу ра ли зам и дво стру ке ма-
њи не и за вр шних раз ма тра ња Дво-
стру ке ма њи не – ви ше стру ки иза-
зо ви. У Уво ду, аутор ка пру жа при-
лич но хе те ро ген, али кон ци зан пре-
глед до са да шњих ис тра жи ва ња ре-
ли ги је у Ср би ји, кон крет ни је – ма-
њин ских и но вих ре ли ги ја, а за тим 
пред ста вља те о риј ско-ме то до ло шки 
оквир ис тра жи ва ња, са здан од на-
че ла со ци јал ног кон струк ци о ни зма, 
дис кур зив не ана ли зе, ана ли зе на ра-
ти ва и ме то до ло шког аг но сти ци зма. 
Она да је и ти по ло ги ју вер ских ор га-
ни за ци ја и из ла же те о риј ске кон цеп-
те но вих ре ли ги ја, пи ше о тра ди ци-
о нал ним и не тра ди ци о нал ним за јед-
ни ца ма спо ме ну тим у За ко ну о цр
ква ма и вер ским за јед ни ца ма Ре пу
бли ке Ср би је, као и о ет нич ком и ре-
ли гиј ском иден ти те ту и ма њи на ма 
уоп ште. Реч је ту о на ци о нал ним, 
скри ве ним и дво стру ким иден ти те-
ти ма, али и о дру штве ној дис тан ци-
ра но сти и од но си ма ве ћин ских и ма-
њин ских кон фе си ја. 

У окви ру по гла вља Исто риј-
ски кон текст раз во ја про те стан ти зма 
и нео про те стан ти зма, аутор ка нај-
пре пи ше о нај ре ле вант ни јим зби-
ва њи ма из исто ри је про те стан ти зма 
европ ског кон тек ста – о стру ја њи-
ма про те стан ти зма у Сред њем ве ку 
и про тен стант ској и нео про те стант-
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ској „(р)ево лу ци ји“ у Ср би ји. По-
тан ко су, за тим, пру же ни исто риј ски 
по да ци о нео про те стан ти зму (ко ји, 
тер ми но ло шки, не упу ћу је на по је-
ди нач не за јед ни це/цр кве, не го на це-
ло куп не за јед ни це/по кре те ко ји ни-
су у пот пу но сти еван ђе о ски – про-
по ве дач ки и пре о бра ти тељ ски), као 
и де та љи о са мом еван ђе ли зму. Из-
ло же ни су по том исто риј ски и док-
три нар ни по да ци о јед ном од нај ста-
ри јих нео про те стант ских ре ли гиј-
ских по кре та – на за ре ни ма, али и о 
пра во слав ним бо го мо љач ким по кре-
ти ма, ру мун ској Вој сци Го спод њој, 
бап ти сти ма (на ста лим из два ја њем 
из ен гле ског пу ри та ни зма, у до ди ру 
са хо ланд ским ме но ни ти ма). Го во ри 
се ту и о адвен ти сти ма и њи хо вој ес-
ха то ло ги ји и „ве ли ком бу ђе њу“, али 
и пен те ко стал ци ма (ис хо ду сим би о-
зе ме то ди зма и бап ти зма у САД). 

На ред но по гла вље аутор ка по-
све ћу је Ру му ни ма у Вој во ди ни – ко-
ло ни за ци ји и не у мит ном ства ра њу 
ру мун ске на ци о нал не ма њи не, њи-
хо вом ак ту ел ном ста њу и ре ли гиј-
ском иден ти те ту. Пи та њу иден ти те-
та аутор ка по све ћу је на ро чи ту па-
жњу, ми ну ци о зно из ла жу ћи ма ни фе-
ста ци је ру мун ске ре ли ги о зно сти – 
њи хо ву пра во слав ну и гр ко ка то лич-
ку (уни јат ску) цр кву, али и на за рен-
ство, адвен ти зам, бап ти зам и пен те-
ко ста ли зам. Бу ду ћи да исто ри ја нео-
про те стан ских еми гра ци ја са про-
сто ра Вој во ди не се же у дру гу по ло-
ви ну XX ве ка, по себ ну па жњу у овој 
књи зи за слу жи ли су и Ру му ни нео-
про те стан ти у ди ја спо ри – као при-
пад ни ци по сто је ћих нео про те стант-
ских за јед ни ца или као ро до на чел-

ни ци но вих. Аутор ка, нај зад, пи ше и 
о нео про те стант ским гру па ци ја ма у 
све ту – у САД, Ка на ди, Не мач кој и 
др. по ка зу ју ћи да ми гра ци је нео про-
те ста на та, па сто га и Ру му на, пра-
те го то во иден тич на, ис пре пле та на 
зби ва ња.

Ме то до ло шко и ет но граф ско по-
гла вље чи ни ре флек си ја аутор ки них 
на по ра усред сре ђе них на те рен ско 
ис тра жи ва ње за по че то 2008. го ди-
не у ју жном Ба на ту, а про ши ре но на 
на се ља Ку штиљ, Вој во дин ци, Стра-
жа, Ма ли Жам, Мар ко вац, Вла ди ми-
ро вац, Ни ко лин ци, итд. Раз ма тра ју 
се ту, на рав но, и ме то до ло шка пи та-
ња ве за на за при ку пље ну ет но граф-
ску гра ђу, ми ну ци о зно си сте ма ти зо-
ва ну у не ко ли ко об у хват них це ли на. 
Им по зан тан и де та љан опис овог ис-
тра жи вач ког по ду хва та за у зи ма по-
че так по гла вља, док из ло же на гра ђа, 
за пра во, пред ста вља нај ин ди ка тив-
ни је, па ра диг ма тич не при ме ре – али 
у об лич ју прак тич них фраг ме на та 
из спро ве де них ин тер вјуа, углав ном 
пре ве де них са ру мун ског на срп ски 
је зик. Аутор ка, ме ђу тим, ни је ква-
ли та тив но ис тра жи ва ла са мо по мо-
ћу ду бин ског ин тер вјуа, не го и по-
сред ством „кла сич ног“ по сма тра ња 
са уче ство ва њем, слу же ћи се кон-
ти ну и ра но зна њем ма тер њег је зи-
ка сво јих три де сет пет ин фор мант-
ки ња/ин фор ма на та – ру мун ским је-
зи ком. Она, при том, пру жа и ста ти-
стич ки пре глед за сту пље но сти нео-
про те стант ских за јед ни ца у ис тра-
жи ва ним на се љи ма, освр ћу ћи се и 
на ста ти стич ки пре глед ет нич ких 
гру па. Пред ста вље на ет но граф ска 
гра ђа умно го ме пру жа увид у нео-
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про те стант ска бо го слу же ња и ком-
пле мен тар не на во де из Ста рог и Но
вог за ве та ко ји ма се вер ни ци ко ри-
сте. Увид у бо го слу же ње и ли те рар-
ни на во ди на про сто про ду бљу ју раз-
у ме ва ње ре ли гиј ске по све ће но сти и 
жи во та ин фор мант ки ња/ин фор ман-
та и за јед ни ца у ко ји ма жи ве.

Ме тод ис тра жи ва ња под ра зу-
ме ва ка ко дис кур зив ну ана ли зу, та-
ко и ана ли зу на ра ти ва, а упра во су 
до ми нант ни дис кур си и на ра ти ви 
на ве де ни и ана ли зи ра ни у по гла-
вљу Од нос ре ли гиј ског и ет нич ког 
иден ти те та, при че му је на гла ше-
на иден ти фи ка ци ја до ми нант них 
дис кур са и ука зи ва ње на не сум њи-
ве ути ца је ко ји они има ју при фор-
ми ра њу иден ти те та. До ми нант ни 
се дис кур си и на ра ти ви гра на ју на 
нео про те стант ске ре ли гиј ске дис-
кур се, дис кур се о ет нич ком иден-
ти те ту, дис кур се о је зич ком иден-
ти те ту и на ра ти ве о пре о бра ћа њу – 
кон вер зи ји. Њи хо вим уме та њем у 
свој ана ли тич ки апа рат, аутор ка на-
сто ји да про ве ри по ла зну хи по те-
зу – да при пад ни ци нео про те стант-
ских за јед ни ца ре ли гиј ски иден ти-
тет по зи ци о ни ра ју из над ет нич ког. 
Бу ду ћи да при пад ност ра зно вр сним 
ре ли гиј ским за јед ни ца ма не дво-
сми сле но ути че на стра ти фи ка ци-
ју код ру мун ских ет нич ких ма њи-
на Вој во ди не, аутор ка као ре ле ван-
тан фак тор у ана ли зи ет но граф ске 
гра ђе по ста вља пи та ње дру штве не 
дис тан ци ра но сти, тј. ре ла ци ју из-
ме ђу „ре ли гиј ског ми“ и „ре ли гиј-
ског дру гог“; ре ли гиј ска дру гост, 
оту да, пред ста вља глав ну ка рак те-
ри сти ку ан тро по ло шке пер цеп ци-

је, ка ко иден ти тет ус по ста вља дру-
гост по зи ци о ни ра њем дру гог на-
спрам се бе.

Ко ор ди на ци ја те о риј ског и 
прак тич ног зна ња о ре ли ги ја ма јав-
ног дис кур са по ста је не ми нов ност, 
за хва љу ју ћи но вим фор ма ма ре ли-
гиј ског плу ра ли зма и при сут но сти 
но вих ре ли ги ја у сфе ри сва ко днев-
ног жи во та. По гла вље Мул ти кул-
ту ра ли зам, ре ли гиј ски плу ра ли зам 
и дво стру ке ма њи не за сни ва се на 
сме лој кон ста та ци ји аутор ке да пер-
цеп ци ју но вих об ли ка ре ли ги о зно-
сти су штин ски де тер ми ни ше спрем-
ност мул ти кул тур них и мул ти кон-
фе си о нал них дру шта ва да се су о че 
са ус по ста вља њем ет нич ке и вер ске 
то ле ран ци је, ме ђу ре ли гиј ског ди-
ја ло га, за бра не мно го број них фор-
ми дис кри ми на ци је и ор ке стри ра-
ња мул ти кул тур не по ли ти ке. Та кви 
фак то ри по кре ћу по дроб ну про бле-
ма ти за ци ју од но са мул ти кул ту ра-
ли зма и ре ли гиј ских ма њи на, али 
и по тре бу да се по ли ти ка дво стру-
ких ма њи на увр сти у по ли ти ку мул-
ти кул ту рал но сти – у по ли ти ку при-
зна ва ња кул тур ног ре ла ти ви зма и 
по ли ти ку при ла го ђа ва ња кључ ним 
дру штве ним на че ли ма. Аутор ка, на-
по слет ку, за кљу чу је да ма ле ре ли-
гиј ске за јед ни це углав ном и ни су 
по ли тич ки ан га жо ва не, за хва љу ју-
ћи очи глед ном не до стат ку мо ћи. Ру-
му ни нео про те стан ти, упр кос не-
мо ћи, ба шти не соп стве ни ре ли гиј-
ски иден ти тет – то ли ко да он по ста-
је ме то ни миј ски за мен љив са њи хо-
вим лич ним и ко лек тив ним иден ти-
те том. По ли тич ка не ан га жо ва ност и 
не моћ, ме ђу тим, спон та но мо гу да 
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ис хо де не ста ја њем по је ди не за јед-
ни це и ње не кул ту ре. 

Аутор ка, на кра ју, из но си за-
кључ ке, при зна ју ћи да се, пи шу-
ћи ин спи ра тив но, вра ћа ла пи та њу 
кван ти те та по де ље но сти на ци о нал-
них за јед ни ца на ре ли гиј ској осно-
ви. Ре ли ги ја, ка ко се ис по ста ви ло, 
има круп ну уло гу у про це си ма иден-
ти фи ка ци је по је ди на ца и за јед ни ца 
у са вре ме ној кул ту ри и дру штву. Ру-
му ни нео про те стан ти су па ра диг ма-
ти чан при мер про це са иден ти фи ка-
ци је, чи јом ева лу а ци јом и ду бљим 
про ма тра њем од но си ре ли ги је, је-
зи ка и ет ни ци те та по ста ју са свим 
не за о би ла зни и ја сни. Аутор ка још 

кон ста ту је да ан тро по ло шки рад у 
че ти ри ру мун ске нео про те стант ске 
за јед ни це у Вој во ди ни по ка зу је да 
се ре ли гиј ски иден ти тет не сме та но, 
ме то ни миј ски мо же за ме њи ва ти за 
ет нич ки, али не и vi ce ver sa. Кон зер-
ва тив не ма њин ске за јед ни це на лик 
на за ре ни ма оп ста ће, сто га, ис кљу-
чи во уз др жа но шћу и од луч но шћу у 
сво јој за тво ре но сти. Сво јим кон цеп-
том дво стру ке ма њи не др Алек сан-
дра Ђу рић-Ми ло ва но вић не сум њи-
во отва ра ори ги на лан и хе у ри стич ки 
атрак ти ван при ступ про у ча ва њу ра-
зно вр сних и ди на мич них фор ми ма-
њи на у Ср би ји – њи хо вог иден ти те-
та и ре ли ги о зно сти.

БобанТрифуновић 
Универзитет у Београду 

Филозофски факултет
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POLOŽAJ ŽENE U CRKVI 
Može li žena da bude sveštenica?

Tema koju sam odabrala da obra-
dim jeste veoma kompleksna i zahte-
va dublju analizu, stoga je rad napisan 
u formi članka, analitičkog žanra kojim 
sam pokušala da zađem u suštinu same 
teme i približim ljudima ovaj „društve-
ni fenomen“, fenomen žene kao sve-
štenice. U radu nalazimo izrazito su-
protstavljena mišljenja. Dok muškar-
ci zastupaju stav da ženino mesto ni-
je na čelu crkve, žene smatraju da treba 
da postoji ravnopravnost među polovi-
ma. Sa osobama koje se navode u tek-
stu kao sagovornici, razgovarala sam 
lično ili putem elektronske pošte, a svi 
su bili zainteresovani da mi odgovore 
na pitanja. Iznenadilo me je što nisam 
dobila odgovor nastavnika i saradnika 
s Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta 
u Beogradu, očekivala sam da će se bar 
dvoje od desetoro ljudi javiti. No, upr-
kos tome, našla sam odgovarajuće oso-
be i rad sam uspešno završila, bez ikak-
vih poteškoća. 

Dakle, može li žena da bude sve-
štenica? U svetu, kao i kod nas, crkve 
uglavnom daju kategoričan odgovor – 
ne. Temelji učenja o sveštenstvu mno-
ge crkve zasnivaju na spisima u Bibliji. 
U skoro svim crkvama žena ima pravo 
i mogućnost da se moli i ide u crkvu, 
ali nema mogućnost da postane svešte-
nica. Istorijski je poznato da neke hri-

šćanske konfesije nisu davale ista pra-
va muškarcima i ženama, a to i danas 
rade. Rimokatolička crkva, Pravoslav-
na crkva i neke protestantske konfesi-
je ne dozvoljavaju ženama da posta-
nu sveštenice. Ove konfesije to oprav-
davaju upravo Biblijskim spisima, od-
nosno načinom na koji ih oni tumače. 
Građansko shvatanje odnosa muškar-
ca i žene je potpuno jednako, oni ima-
ju jednaka prava, ali po određenim cr-
kvama, žena ni u kom slučaju ne sme 
da bude iznad muškarca, što znači da 
ne može dospeti na visoka mesta u cr-
kvenoj hijerarhiji.

Da žene ne mogu biti punomoćni 
rukopoloženi sveštenici, smatra i stu-
dent Teološkog fakulteta u Beogradu, 
Lehel Nagy-Bata:

– Taj stav nije kulturološki uslov-
ljen, kao što to mnogi zastupnici ruko-
položenja žele da prikažu, nego čisto 
biblijski. Žene mogu biti pastori, one 
mogu vršiti veoma bitne funkcije u cr-
kvi i moraju dobiti istu platu kao i muš-
karci, ali što se rukopoloženja za pu-
nopravnog sveštenika tiče, Biblija nam 
jasno kaže da je ta služba određena za 
muškarce, i ja stojim iza tog stava – 
izjavio je Nagy-Bata.

Podatak da su neke verske zajed-
nice, kao što su Episkopalna i Angli-
kanska crkva, počele raditi na pobolj-
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šanju prava žena i izjednačavanju že-
na s muškarcima, između ostalog do-
zvolivši ženama da postanu sveštenice 
i odobrivši im titulu biskupa, govori da 
to nije nepromenljivo.

Koreni nastanka ženskog svešten-
stva nalaze se u Skandinaviji i oni se 
vezuju upravo za žensku emancipaciju 
i feminizam. Taj talas došao je u proš-
lom veku i do našeg regiona, ali spome-
nuta pojava danas je mnogo ređa, kako 
kaže evangelistički sveštenik Vladimir 
Opšust, jer je odnos vernika prema že-
ni sveštenici veoma delikatan i oni će 
uvek pre odabrati muškarca, nego ženu 
za svešteno lice.

– Jedan od razloga za pojavu ovog 
„fenomena“ jeste to što u posleratnom 
periodu nije bilo dovoljno svešteničkih 
kadrova, nije se u vreme komunizma 
javljalo dovoljno muškaraca za svešte-
nički poziv, pa je crkva dozvolila da de-
latnost sveštenika obavljaju i žene, ia-
ko ta profesija njima nije prirodno da-
ta – rekao je Opšust.

Feministička teologija otvara i pre-
ispituje pitanja religije kroz sintezu fe-
minizma i teologije. Ona istražuje isku-
stvo verskog života žena, mogućno-
sti za popravljanje položaja žena unu-
tar verskih zajednica, načine za uvaža-
vanje ženskog doprinosa razvoju religi-
je, kao i adekvatnije puteve za tumače-
nje dogmatskih verskih tekstova. Femi-
nistkinje smatraju da Bog svoje potpu-
no ostvarenje nalazi u hrišćanskim za-
jednicama gde se ljudske, a ne muške 

vrednosti stavljaju na prvo mesto i cr-
kvama u kojima se propoveda jedna-
kost svih ljudi – bez obzira na rod ili 
društveni status, a u kojima o tim vred-
nostima i žene mogu da propovedaju.

Većina teološkinja u Srbiji slaže se 
sa činjenicom da u religiji nema rod-
ne ravnopravnosti, jer žene ne mogu da 
pristupaju crkvi na isti način kao i muš-
karci.

Upravnica Teološkog fakulteta i 
pastorka Adventističke crkve, Lidija 
Đorđević Runić govori da ravnoprav-
nost uglavnom zavisi od konteksta kul-
ture i veroispovesti. 

– Biblijski, svi su pozvani da slu-
že prema svojim darovima bez obzi-
ra na spol, kontekstualno, službe nisu 
uvek ravnopravno dodeljene. Ja kao 
žena služim kao pastor ili sveštenik u 
Adventističkoj crkvi od 2007. godine i 
verujem da me je Bog stvorio da upra-
vo to radim – izjavila je Đorđević Ru-
nić i dodala da su muškarci i žene car-
sko sveštenstvo i da su svi pozvani na 
službu, naglašavajući da jedan od vido-
va služenja jeste upravo i služba sve-
štenika. 

Teološkinja Maja Topić kazala je 
da se u potpunosti slaže sa biblijskim 
stavom da svaka služba Bogu treba da 
se obavlja prema daru – talentu koji 
nam je dat i da pol ne određuje sposob-
nost za određenu službu:

– U Prvoj poslanici Korinćanima, 
dvanaestom poglavlju, apostol Pavle 
govori o darovima – sposobnostima, ta-
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lentima koje zapravo sâm Bog daje lju-
dima. Ako je Bog nekome dao određene 
darove da bude sveštenik, smatram da 
ga je, bez obzira na pol, dovoljno kva-
lifikovao i ovlastio za tu ulogu – rekla 
je Topićeva i naglasila da u našim regi-
jama određeni prostori podrazumevaju 
šablone ili čak stereotipe, ne dovodeći 
u pitanje samu suštinu tog značenja i ne 
postavljajući pitanje „Zašto je to tako, a 
nije drugačije, i da li uopšte ima smisla 
da bude drugačije?“

Mlade teološkinje službu Bogu 
uglavnom ne vezuju za posao – rad-
no mesto i platu. One „daju sebe“, od-
nosno ono što im je Bog dao svaki put 
kada imaju priliku za to. Njihova lična 
služba nije uslovljena kulturom ovog 
podneblja, radnim mestom ili novcem. 
Kada imaju priliku služe u crkvi, pro-
povedaju, rade sa ljudima i ne osećaju 
se sputanima da pruže bilo kakav do-
prinos. 

Iako u određenim crkvama ne mo-
gu raditi kao pastorke ili sveštenice, 
profesor teološkog fakulteta u Beogra-
du, dr Ivan Milanov smatra da diplo-
mirane teološkinje imaju široku mo-
gućnost služenja Bogu kroz rad:

– Žene teolozi, uključujući one ko-
je su završile postdiplomske i doktor-
ske studije, mogu da se bave akadem-
skim radom (profesorski rad na fakul-
tetu i publikovanje svojih istraživanja), 
pastirskim radom (posete bolesnima, 
posete vernicima, poučavanje Biblije 
u privatnim domovima, propovedanje 

iz Biblije na bogosluženjima u crkvi), 
javnim radom (propovedanje Jevanđe-
lja na javnim događajima, predavanja 
iz Biblije upućene široj javnosti), pisa-
teljskim radom (publikovanja knjiga i 
članaka namenjeni crkvenoj i vancr-
kvenoj publici), kao i predavanjem ve-
ronauke u osnovnim i srednjim škola-
ma – izjavio je Milanov.

Student Teološkog fakultetu u Be-
ogradu, Atila Erdeg kaže da je Bog or-
dinirao samo muškarce da služe na me-
stu autoriteta duhovnog poučavanja 
u crkvi. Ne zato što su muškarci bo-
lji učitelji ili zato što su žene inferior-
ne, ili manje inteligentne. Navodi da 
oni treba da postave primer za duhov-
no vođstvo – i svojim životima i svo-
jim rečima. 

– Žena ne treba da bude autori-
tet nad muškarcem. Problem današ-
njeg sveta je što ide u krajnost, pa je 
muškarac „brutalni“ autoritet nad že-
nom. Biblija više „vuče“ na tu stranu 
da muškarac ima autoritet što se tiče 
službe. Naravno, ako muž treba da voli 
svoju ženu kao što Hristos voli Crkvu, 
onda svaki muškarac treba da ukaže 
isto takvo poštovanje prema ženama, 
koliko Hristos pokazuje prema Crkvi – 
izjavio je Erdeg i dodao da podržava 
svaku iskrenu ženu koja je spremna da 
„žrtvuje“ sve radi službe Bogu, dok je 
student teologije Lehel Nagy-Bata na-
veo da uravnoteženost biblijskih doka-
za ne podržava nikakvu superiornost 
muškarca nad ženom:
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– Podložnost žena bila je posledi-
ca poremećaja u ljudskim odnosima, 
koji je greh uneo u svet. Zaključak je-
ste da Biblija gleda na muškarca i že-
nu kao na ravnopravne osobe, te svako 
odstupanje od ovog principa od stra-
ne određenih osoba ili crkava možemo 
nazvati ličnim stavom koji je krajnje 
nebiblijski – kazao je Nagy-Bata. 

Kada se govori o položaju žene u 
crkvi, treba primetiti da se neretko u cr-
kvenim krugovima očekuje rasprava o 
tome zašto žene ne mogu biti svešteni-

ci, dok se temeljni problemi koji danas 
diskriminišu žene u crkvi često prećut-
kuju ili smatraju manje bitnima. Uko-
liko se i dogodi da se u neku instituci-
ju uključi žena, ona je prečesto tu sa-
mo kao simbol da crkva u praksi do-
življava ženu u njenim pravima, te ot-
kriva njene sposobnosti i talente jedna-
ko kao i muškarce. Da zaključimo, že-
na kao fizičko biće veoma je vidljiva 
u crkvi, no, njena duhovna moć i sna-
ga nisu.

MilicaGvozdenac
Univerzitet u Novom Sadu 

Filozofski fakultet 
Odsek za medijske studije

Literatura:

http://pescanik.net/zene-svestenice/
http://www.politika.rs/scc/clanak/142732/Kad-zene-propovedaju
http://blog.b92.rs/text/4715/POLOZAJ-ZENE-U-CRKVI-ZENE-SVESTENICI-/
http://www.pravoslavni-odgovor.com/Svet_oko_nas/kakva_je_Pravoslavna_zena.htm
http://www.vavedenjebeograd.net/page120.html
http://stazenezele.rs/polozaj-zene-u-religiji-razlika-ili-neravnopravnost/
http://www.pravoslovo.net/tekstovi/arhiva/koncarevic.pdf
http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2237/1/Zrinski,%20Igor%20.pdf



 РЕЛИГИЈA И ДРУ ШТВО
Др То ми слав Бран ко вић, Огле ди из со ци о ло ги је ре ли ги је, Фа бу ла Но стра, 

Бе о град, 2015. 330. стр.

По зна ти за кон Оги ста Кон та 
да дух чо ве чан ства у свом раз вит ку 
про ла зи јед но за дру гим кроз ре ли-
гиј ску, ме та фи зич ку и на уч ну фа зу, 
од но сно да чо век по ја ве нај пре об ја-
шња ва на ре ли ги о зан, па он да на ме-
та фи зич ки, и нај по сле на на уч ни на-
чин, ко ји се ја вља по след њи јер зах-
те ва нај ве ћи сте пен ду хов не зре ло-
сти, оспо рен je на кон гре су не мач-
ких со ци о ло га у је сен да ле ке 1925. 
го ди не, као што у „По ли ти ци“ од 6. 
ја ну а ра 1926. го ди не пи ше ве ли кан 
на ше прав не и со ци о ло шке ми сли 
Сло бо дан Јо ва но вић. Од та да не мач-
ки со ци о ло зи не ве ру ју ви ше у тач-
ност Кон то вог за ко на по ко јем на уч-
ни раз ви так ис кљу чу је ме та фи зич ки 
и ре ли ги о зни, већ на ла зе да се на у ка, 
ме та фи зи ка и ре ли ги ја мо гу раз ви ја-
ти упо ре до, не сме та ју ћи јед на дру-
гој. То су са мо три раз ли чи та гле ди-
шта ко ја се уза јам но не по ти ру не го 
се уза јам но до пу њу ју.

Да ре ли гиј ски и на уч ни по глед 
на свет не мо ра ју и да ни су ну жно 
јед но дру гом су прот ста вље ни, по ка-
зу је др То ми слав Бран ко вић у сво јој 
нај но ви јој збир ци огле да из со ци о-
ло ги је ре ли ги је. У вре ме ка да не по-
сто ји та ко бо га та по ну да ва лид них 
де ла из со ци о ло ги је ре ли ги је Бран-

ко ви ће ва књи га пред ста вља пра-
во осве же ње и по ку шај ани ми ра ња 
ис тра жи вач ког ра да из ове обла сти. 
У збир ци од 15 ода бра них тек сто ва 
кла си фи ко ва но из ло же них као огле-
ди, аутор је на уч ној, струч ној и нај-
ши рој јав но сти пред ста вио не сум-
њи во ори ги нал ну и ин спи ра тив ну 
сту ди ју, на уч ну син те зу сво јих ви-
ше де це ниј ских про у ча ва ња и ис тра-
жи ва ња ре ли гиј ског фе но ме на.

Из би о граф ских по да та ка о ауто-
ру мо же се за кљу чи ти да је це лу куп-
на про фе си о нал на ка ри је ра др То ми-
сла ва Бран ко ви ћа ис пу ње на ра дом у 
др жав ном ор га ну за ду же ном за са-
рад њу са цр ква ма и вер ским за јед-
ни ца ма и на уч ним про у ча ва њи ма и 
ис тра жи ва њи ма, нај оп шти је ре че-
но, ути ца ја дру штва на ре ли ги ју и ре-
ли ги је на дру штво. Пре ма то ме, ра-
ди се о ком пе тент ном ауто ру ко ји је 
ре зул та те свог на уч ног про у ча ва ња и 
ис тра жи ва ња ре ли ги о зног жи во та у 
Ср би ји по ну дио у пра во вре ме, ка да 
се у на шој зе мљи во ди јав на рас пра-
ва о про бле ми ма на ста ве ве ро на у ке и 
гра ђан ског вас пи та ња у шко ла ма. У 
том сми слу ће и Бран ко ви ће ва књи га 
Огле ди из со ци о ло ги је ре ли ги је зна чај-
но до при не ти да рас пра ва о по ме ну-
тој те ми бу де плод ни ја и са др жај ни ја.
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У пр вом огле ду „Ле Бра сов ме-
тод у со ци о ло ги ји ре ли ги је“ Т. Бран-
ко вић из ла же те о риј ско-ме то до ло-
шки при ступ фран цу ског со ци о ло-
га ре ли ги је Га бри је ла Ле Бра (1891–
1970), и на тај на чин чи та о цу омо гу-
ћа ва лак ше раз у ме ва ње оста лих огле-
да. Глав ни ци ље ви со ци о ло ги је ре ли-
ги је пре ма овом фран цу ском со ци о-
ло гу су осве тља ва ње свих струк ту-
ра, це ло куп ног жи во та ре ли ги о зног 
дру штва и свих ње го вих струк ту рал-
них и ви тал них од но са са све тов ним 
дру штвом. Ле Бра сов ме тод у со ци-
о ло ги ји ре ли ги је Т. Бран ко вић на зи-
ва ком плек сним, за то што се слу жи 
број ним на чи ни ма ис тра жи ва ња да 
би до шао до од ре ђе ња по ја ве ко ја ће 
би ти са гле да на са што ви ше аспе ка та 
а са мим тим и објек тив ни је про у че-
на. Ком плек сност Ле Бра со вог ме то-
да са сто ји се у со ци о гра фи ји оби ча-
ја, струк ту ра, од но са, ма ни фе ста ци ја; 
за тим у бит ној уло зи ста ти сти ке ко јој 
у ква ли та тив ном об ја шње њу кван ти-
та тив них по да та ка Ле Бра при да је на-
ро чит зна чај. Бит на од ли ка Ле Бра со-
вог ком плек сног ме то да је су и те рен-
ска ис тра жи ва ња ко ја се пред у зи ма ју 
у ци љу при ку пља ња гра ђе по би скуп-
ским и па ро хиј ским ар хи ва ма, за тим 
по ступ ци ду го трај ног по сма тра ња, и 
вођ ње раз го во ра при че му је на ро чи-
то зна ча јан ду бин ски ин тер вју са ис-
пи та ни ком, и ан ке та са оштро ум но 
са ста вље ним упит ни ком као ње ним 
ин стру мен том. 

Пре ма Бран ко ви ће вим на ла зи-
ма, Га бри јел Ле Бра је у сво јим ра-
до ви ма на ро чи ту па жњу по све ћи-
вао ре ли гиј ској ге о гра фи ји (ге о гра-
фи ји ре ли ги о зно сти). Пра ве ћи кар-
ту ре ли ги о зно сти у Фран цу ској, Ле 
Бра је кон ста то вао да иако је се ло по 
пра ви лу ре ли ги о зни је од гра да, уда-
ље ност се ла од гра до ва игра зна чај-
ну уло гу, па су се ла око Па ри за знат-
но ма ње ре ли ги о зна не го дру га, што 
је по сле ди ца бур жо а ске ре во лу ци-
је од 1789. го ди не ко ја је из Па ри за 
ан ти ре ли ги о зно усме ра ва на. Ле Бра-
сов те о риј ско-ме то до ло шки иступ, 
та ко ђе, ка рак те ри ше ми шље ње да 
су са зна ња ко ја се мо гу пред ста ви-
ти у ви ду ти па (али не иде ал ног ти па 
као ми са о не кон струк ци је ко ја по-
ста је во ди ља у ис тра жи ва њу), по том 
узро ка и за ко на у про у ча ва њу ре ли-
ги о зног жи во та је ди на на уч на исти-
на. Упо ред ни ме тод је по Ле Бра су 
кру на свих прет ход них на сто ја ња и 
рад њи ко је је со ци о лог ре ли ги је из-
вр шио про у ча ва ју ћи од ре ђе ну ре ли-
гиј ску по ја ву.

Са др жај тек ста дру гог огле да 
„Со ци о ло ги ја ре ли ги о зног дру штва“, 
та ко ђе је од ре ђен син таг мом ре ли-
ги о зно дру штво. Под со ци о ло ги-
јом ре ли ги о зног дру штва, у кон тек-
сту ци ља со ци о ло ги је ре ли ги је ка ко 
га је де фи ни сао Га бри јел Ле Бра, Т. 
Бран ко вић под ра зу ме ва чи тав спек-
тар про у ча ва ња свих ма ни фе ста ци ја 
ре ли ги о зне ор га ни за ци је и ре ли ги о-
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зног жи во та у Ср би ји. Као по ља мо-
гу ћих со ци о ло шких ис тра жи ва ња, 
аутор на во ди сле де ће: де ло ва ње цр-
ка ва и вер ских за јед ни ца, но вих ре-
ли ги о зних по кре та, ма ни фе ста ци ја 
ре ли ги о зног жи во та, упо ред но про-
у ча ва ње ре ли гиј ских дру шта ва, ло-
кал них ре ли гиј ских за јед ни ца, вер-
ске то ле ран ци је, ми си о на ре ња, се-
ку ла ри за ци је или де се ку ла ри за ци је 
дру штва, вер ско-до бро твор ног и ху-
ма ни тар ног ра да. Ве ли ки под сти цај 
ова ко ши ро ком спек тру ис тра жи вач-
ких те ма со ци о ло ги је ре ли ги о зног 
дру штва би ло је осни ва ње још 1993. 
го ди не Ју го сло вен ског удру же ња 
за ис тра жи ва ње ре ли ги је (ЈУ НИР). 
Кон ста ту ју ћи да ин те рес за про у ча-
ва ње и ис тра жи ва ње на ве де них по-
ја ва за са да нај че шће оста је на ни-
воу по је ди нач них ис тра жи ва ња и на 
ен ту зи ја зму по је ди на ца, Т. Бран ко-
вић ка же да „овај текст пре ста вља 
по ку шај ани ми ра ња ин ди ви ду ал-
ног или ши ро ког ис тра жи вач ког ра-
да из обла сти со ци о ло ги је ре ли ги је“, 
и исто вре ме но из ла же кар ту ре ли ги-
о зно сти Ср би је. У том сми слу аутор 
кон ста ту је да је на кон рас па да дру-
штва у прет ход ној Ју го сла ви ји, ко-
ји се пре тво рио и у крах мо де ла со-
ци ја ли зма ко ји је ста јао иза то га, до-
шло до осло ба ђа ња од иде о ло шких 
и дру гих пред ра су да пре ма ре ли ги-
ји, а са мим тим и до отва ра ња ши ро-
ких мо гућ но сти за ис тра жи ва ње нај-
ра зли чи ти јих фе но ме на. У том кон-

тек сту Т. Бран ко вић ка же да „по себ-
но под руч је ис тра жи ва ња дру штве-
ног раз во ја и про ме на на под руч-
ју ре ли ги је пред ста вља уво ђе ње ве-
ро на у ке у основ не и сред ње шко ле“ 
ко ја „као но ва чи ње ни ца до во ди до 
зна чај них про ме на у со ци јал ној сфе-
ри, на ни воу цр ка ва и вер ских за јед-
ни ца као ин сти ту ци ја, по себ но у ми-
кро сре ди на ма (шко ла ма) и код по је-
ди на ца“. Аутор, ме ђу тим, на гла ша ва 
да су др жа ва или по је ди ни сег мен-
ти дру штва из гу би ли ин те рес да ма-
те ри јал но по ма жу ис тра жи вач ки рад 
со ци о ло ги је ре ли ги је, и кон ста ту је 
да да нас не по сто ји ни је дан цен тар 
ко ји би се ба вио ис тра жи ва њи ма ре-
ли гиј ских фе но ме на, не по сто је ши-
ри ис тра жи вач ки про јек ти, а за мр ли 
су и ча со пи си ко ји се ба ве ис тра жи-
ва њем ре ли ги је или по све ћу ју од ре-
ђе не бро је ве овој те ми.

Ана ли зу ре ли ги о зног фе но ме на 
у дру штве ном кон тек сту аутор на-
ста вља у сле де ћа два огле да. У огле-
ду под на сло вом „Про бле ми де фи ни-
са ња су шти не и ка рак те ра сек ти“, 
аутор из ла же раз ли чи те при сту пе у 
де фи ни са њу сек ти као спе ци фич-
них вер ских за јед ни ца: со ци о ло шки 
са по лит-со ци о ло шким аспек ти ма, 
при ступ ма тич них цр ка ва из ко јих 
се сек те из два ја ју и при ступ са ста-
но ви шта са мо о дре ђе ња (пред ста ва 
ко је са ме сек те о се би има ју и ства-
ра ју). Сле де ћи иде ју проф. др Ву ка 
Па ви ће ви ћа, Т. Бран ко вић на гла ша-
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ва да су сек те „гру пе след бе ни ка не-
ког осо бе ног вер ског ми шље ња или 
прав ца“, ма да се не мо же за не ма ри-
ти ни прин цип от пад ни штва од цр-
кве ма ти це. Ме ђу тим, по ми шље њу 
ауто ра, про блем де фи ни са ња и ти по-
ло ги је сек ти оста је отво рен као јед-
но круп но со ци о ло шко пи та ње. У 
ве о ма ин те ре сант ном огле ду „Узро-
ци при сту па сек та ма“, аутор раз-
от кри ва со цио-еко ном ске, пси хо ло-
шке, на ци о нал не, ра сне и ре ли ги-
о зне узро ке при сту па сек та ма. По-
ред си ро ма штва, и пре ко мер но бла-
го ста ње, по ми шље њу Т. Бран ко ви-
ћа, мо же ути ца ти на дез о ри јен та ци-
ју чо ве ка и гу бље ње иден ти те та, ду-
хов ну де ге не ра ци ју и по нов но тра-
га ње за ег зи стен ци јал ним сми слом. 
По себ но је бри љант на ана ли за узро-
ка при сту па сек та ма ко ји про из и ла-
зе из град ског на чи на жи во та (оту ђе-
ње и де пер со на ли за ци ја лич но сти), 
и узро ка ко ји на ста ју као по сле ди-
ца ду бо ких про ме на се о ског на чи на 
жи во та (ра сло ја ва ње се ла, по љу ља-
ност па три јар хал ног си сте ма вред-
но сти, од ла зак мла дих са се ла и по-
ве ћа ње бро ја ста рач ких до ма ћин-
ста ва). У ши ро ком спек тру узро ка 
су пси хо ло шки и пси хо а на ли тич ки 
фак то ри, за тим не за до вољ ство ре-
ли ги јом ка ко се она пла си ра пре ко 
цр кве не ин сти ту ци је и ор га ни за ци-
је, по ро дич ни фак то ри, бо лест, ста-
рост, ира ци о на лан од нос пре ма смр-
ти и мно ги дру ги. Јед на Бран ко ви ће-

ва ме то до ло шка опа ска на кра ју овог 
огле да је бит на. На и ме, при ку пља ње 
чи ње ни ца и по да та ка у ци љу са зна-
ња узро ка при сту па сек та ма не би 
тре ба ло пре ви ше за сни ва ти на упит-
ни ку као ме то до ло шком ин стру мен-
ту, већ ви ше на ду бин ском раз го во ру 
са вер ни ком и про по вед ни ком, као 
и на по сма тра њу са уче ство ва њем, 
због са ме при ро де про бле ма и пред-
ме та ис тра жи ва ња, ко ји су у ве зи са 
ду бо ким ин тим ним опре де ље њи ма 
и струк ту ром лич но сти.

Са др жа ји сле де ћа два огле-
да, „Про те стан ске вер ске за јед ни-
це у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји“ и 
„Про те стант ске за јед ни це и кул-
ту ра“, при па да ју спе ци ја ли стич ком 
ис тра жи вач ком по љу ауто ра, у ко јим 
је пред ста вио ор га ни за ци ју, под руч-
ја де ло ва ња и кул ту ру про те стант-
ских вер ских за јед ни ца, укљу чу ју ћи 
и њи хов сло жен од нос са по ли ти ком. 
По сма тра но из са да шње пер спек ти-
ве, по ми шље њу Т. Бран ко ви ћа, по-
ло жај про те стант ских вер ских за јед-
ни ца на про сто ри ма бив ше за јед нич-
ке др жа ве ће би ти усло вљен бу дућ-
но шћу про те стан ти зма у Евро пи и 
у све ту, пре све га ди на ми ком укљу-
чи ва ња др жа ва ко је су на ста ле рас-
па дом Ју го сла ви је у европ ске ин те-
гра ци је и прак тич ном ре а ли за ци јом 
стан дар да ко ји се од но се на за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, 
ме ђу ко ји ма по себ но ме сто за у зи ма 
пра во на сло бо ду ми сли, са ве сти и 
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ве ро и спо ве сти. У кон тек сту по ве за-
но сти про те стан ти зма и кул ту ре, ау-
тор ски ци ра не ке основ не по зи тив не 
и не га тив не ефек те де ло ва ња по је-
ди них про те стант ских или но во про-
те стант ских за јед ни ца на про сто ри-
ма бив ше СФРЈ.

У огле ду „За кон о цр ква ма и вер-
ским за јед ни ца ма са освр том на про-
те стант ске за јед ни це, но ве ре ли ги о-
зне по кре те и до при нос у прак тич-
ном вер ском жи во ту“, Т. Бран ко-
вић ана ли зи ра и број ним чи ње ни ца-
ма и по да ци ма осве тља ва нор ма тив-
ни и ствар ни по ло жај цр ка ва и вер-
ских за јед ни ца, са по себ ним освр том 
на про те стант ске за јед ни це, у кон-
тек сту но вог За ко на о цр ква ма и вер-
ским за јед ни ца ма (2006). Ис ти чу ћи 
број не дру штве не прав не и исто риј-
ске пред но сти За ко на, аутор на гла-
ша ва нор ма тив но нов по ло жај цр ка-
ва и вер ских за јед ни ца у де мо крат-
ском дру штву што до при но си њи хо-
вом ствар ном по врат ку у јав ни жи-
вот. За ко ном је омо гу ћен мно го ши ри 
спек тар ак тив но сти цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца у раз ли чи тим сег мен ти ма 
дру штве ног, кул тур ног, про свет ног 
и ху ма ни тар ног ра да. По ред то га, 
при ме на по ме ну тог За ко на тре ба да 
олак ша оства ри ва ње сло бо де ве ро и-
спо ве сти и да утвр ди прав ни по ло жај 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца што је из-
у зет но зна ча јан про цес у при бли жа-
ва њу Ср би је европ ским вред но сти ма 
и стан дар ди ма.

У огле ди ма, „Но ви ре ли ги о зни 
по кре ти у Ср би ји“ и „Но ви ре ли ги о-
зни по кре ти, па ра ре ли ги о зни ри ту-
а ли и оби ча ји“, Т. Бран ко вић чи та о-
це упо зна је са ма ње по зна тим те ма-
ма и на сто ји да от кло ни рас про стра-
ње не сте ре о ти пе о уло зи, укљу чу ју-
ћи и опа сно сти од де ло ва ња, но вих 
ре ли ги о зних по кре та. Дру штве на, 
еко ном ска и по ли тич ка кри за и рас-
пад СФРЈ са ко јом су гра ђа ни бив-
ших ју го сло вен ских ре пу бли ка би-
ли су о че ни од по чет ка де ве де се тих 
го ди на про шло га ве ка, би ла је плод-
но тло, по себ но на под руч ју Ср би-
је, за раз вој но вих ре ли ги о зних по-
кре та у об ли ку кул то ва, псе у до хри-
шћан ских сек ти, нај че шће као мар-
ги нал ни но во про те стан ти, окул ти-
стич ких и ма гиј ских гру па, раз ли-
чи тих об ли ка јо ге и ме ди та ци је, да-
ле ко и сточ них сек ти – пре све га псе-
у до хин ду и стич ких сек ти и кул то-
ва, за тим син кре ти стич ких и са та-
ни стич ких сек ти, тај них дру шта ва и 
ко мер ци јал них кул то ва. Ве ли ки на-
пор аутор је уло жио и у то ме ус пео 
да под со ци о ло шком лу пом осве тли 
су шти ну док три не но вих ре ли ги о-
зних по кре та и њи хов ам би ва лент ни 
ка рак тер, а за тим и мо ти ве по је ди-
на ца опре де ље них да у том ми љеу 
на ђу од го во ре на пи та ња ко ја их за-
о ку пља ју, као што је нпр. из ла зак из 
лич не и дру штве не кри зе. У на ме ри 
да чи та о цу што кон крет ни је пре до-
чи „но ву под зем ну ре ли ги ју“, ко ја 
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по ку ша ва да не ким но вим култ ним 
осо бе но сти ма утре пут но вој ду хов-
но сти, Т. Бран ко вић да је кра ћи при-
каз три но ва ре ли ги о зна по кре та ко-
ји де лу ју на под руч ју Ср би је: Пра-
хри шћан ске вер ске за јед ни це „Уни-
вер зал ни жи вот“, Ба хај ске ве ре и 
Би о ре ли ги је. Ови по кре ти, као што 
ка же аутор, при па да ју ре ду уни вер-
за ли стич ких и гло ба ли стич ких, јер 
при хва та ју све љу де, без об зи ра на 
до та да шњу вер ску при пад ност или 
аг но сти ци зам; чак до зво ља ва ју мо-
гућ ност оп стан ка у сво јој прет ход-
ној ве ри, под усло вом да при хва те и 
од ре ђе не ста во ве и вред но сти но ве 
ре ли ги о зно сти.

У усло ви ма еко ном ског, ду хов-
ног и мо рал ног про па да ња дру штве-
них гру па и по је ди на ца у дру штву 
Ср би је, по себ но од де ве де се тих го-
ди на про шло га ве ка, ја вља ју се но-
ви па ра ре ли ги о зни по кре ти, ка ко у 
окви ру но вих ре ли ги о зних по кре-
та и сек ти, та ко и као по себ ни об ли-
ци па ра ре ли ги о зних ри ту а ла и оби-
ча ја у ета бли ра ним цр ква ма и вер-
ским за јед ни ца ма. Т. Бран ко вић ука-
зу је на не ке ван цр кве не, по лу ма гиј-
ске ри ту а ле и об ре де ко ји су у ве зи 
са кр ште њи ма, вен ча њи ма и са хра-
на ма. Аутор со ци о ло шки ис тра жу-
је и не ке но ве не при ме ре не оби ча је, 
по ме ша не са тур бо-фолк пот кул ту-
ром, по себ но на са хра на ма, ко ји до-
во де до зна чај ног еко ном ског ис цр-
пљи ва ња по ро ди ца (руч ко ви, да ри-

ва ња, па ра сто си, ула га ња у ве ли ке 
спо ме ни ке…).

У огле ду „Са вез ко му ни ста Ју-
го сла ви је и ре ли ги ја“ Т. Бран ко вић 
ана ли зи ра од нос из ме ђу нор ма тив-
ног и ствар ног по ло жа ја цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца у пе ри о ду по сто-
ја ња ФНРЈ и СФРЈ. Ука зи ва њем на 
број не чи ње ни це из сва ко днев не ко-
му ни ка ци је др жа ве и вер ских за јед-
ни ца, аутор је ве о ма суп тил ном ана-
ли зом за кон ске ре гу ла ти ве и про-
грам ских опре де ље ња СКЈ с јед не 
стра не, и фак тич ког ста ња и ствар-
ног по ло жа ја вер ских за јед ни ца с 
дру ге стра не, до шао до са зна ња да је 
у по сма тра ном пе ри о ду по сто јао ду-
бок јаз из ме ђу сте пе на де мо кра тич-
но сти у нор ма тив ним ре ше њи ма и 
чи ње нич ког ста ња и ре ал ног по ло-
жа ја вер ских за јед ни ца у Ју го сла ви-
ји.

Со ци о ло шко и устав но-прав но 
од ре ђе ње вер ских ор га ни за ци ја, као 
и де фи ни са ње вер ских ор га ни за ци-
ја у прак си, чи ни са др жај огле да под 
на сло вом „Про бле ми де фи ни са ња 
вер ских ор га ни за ци ја“. Со ци о ло шко 
од ре ђе ње аутор је за сно вао на раз-
ли чи тим кри те ри ју ми ма раз вр ста ва-
ња до ми нант них осо би на, ста ву пре-
ма дру штву, ве ли чи ни и бро ју вер-
ни ка. На осно ву та квих кри те ри ју-
ма, Т. Бран ко вић уста но вља ва сле де-
ћу ти по ло ги ју об ли ка вер ских ор га-
ни за ци ја: култ, сек та, ста би ли зо ва на 
сек та, сло бод на цр ква, де но ми на ци-



Religija i tolerancija, Vol. XIV, № 25, Januar – Jun, 2016. 187

ја и цр ква. За тим при ка зу је раз вој ни 
пут вер ске ор га ни за ци је, ко ја по ми-
шље њу ауто ра не мо ра про ћи кроз 
све на ве де не об ли ке. У овом огле-
ду Т. Бран ко вић у исто риј ској пер-
спек ти ви из ла же устав но-прав но ре-
гу ли са ње по ло жа ја вер ских за јед ни-
ца у Ср би ји: од Сре тењ ског уста ва, 
на чер та ни ја о ду хов ним вла сти ма из 
1836, устро је ња ду хов не вла сти кња-
жев ства серб ско го из 1847, Уста ва из 
1882. и 1903. го ди не. Аутор је ана-
ли зи рао и нор ма тив ну ре гу ла ти ву у 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца, доц ни је Кра ље ви ни Ју го сла ви-
ји, са по себ ним освр том на по је ди-
нач не за ко не о Срп ској пра во слав-
ној цр кви, Ислам ској за јед ни ци, Је-
вреј ској за јед ни ци и Еван ге ли стич-
ким и Ре фор ма тор ској цр кви. Де-
таљ но је ана ли зи ран и прав ни по ло-
жај вер ских за јед ни ца у СФРЈ као и 
не ки про бле ми де фи ни са ња вер ских 
ор га ни за ци ја у прак си, по себ но тзв. 
ма лих вер ских за јед ни ца.

Про це си гло ба ли за ци је и ства-
ра ње свет ског дру штва пред ста вља-
ју по себ но иза зов но по ље за со ци о-
ло ге ре ли ги је. О де ба ту о овим раз-
вој ним про бле ми ма са вре ме ног дру-
штва Т. Бран ко вић се хра бро укљу-
чу је по сред ством огле да „Ре ли ги ја 
гло ба ли за ци је или гло ба ли за ци ја ре-
ли ги је“ раз ма тра њем сле де ћих пи-
та ња: да ли ства ра ње над на ци о нал-
ног, свет ског гло бал ног дру штва, но-
вог свет ског по рет ка као но ве „свет-

ске ре ли ги је“ укљу чу је и на ко ји на-
чин по сто је ће ре ли ги је, цр кве и вер-
ске за јед ни це; да ли ре ли ги је све та 
спрем но до че ку ју но ве ци ље ве ко-
ји на ста ју као по сле ди ца ин тен зив-
ног раз во ја на у ке и тех но ло ги је. Ау-
тор ар гу мен то ва но из ла же по зи тив-
не и не га тив не стра не гло ба ли за ци-
је, уз осла ња ње на те о ре ти ча ре гло-
ба ли зма и њи хо ве кри ти ча ре. За тим 
при ка зу је ста во ве пре ма гло ба ли зму 
у пра во слав ној цр кви, код ка то ли ка, 
про те ста на та, у исла му и не ким но-
вим ре ли ги о зним по кре ти ма.

Со ци о ло зи ре ли ги је су се и до 
са да ин те ре со ва ли за про у ча ва ње 
од ре ђе них аспе ка та Ром ске ре ли ги-
о зно сти, по себ но они оку пље ни око 
ЈУ НИР-а из Ни ша. Бо гат спек тар 
Ром ског ет но са, ње го ва ду ша, на чин 
жи во та Ро ма, њи хо ва фи ло зо фи ја и 
по и ма ње ве ре, ин спи ри са ли су и Т. 
Бран ко ви ћа да се као со ци о лог ре-
ли ги је укљу чи у про у ча ва ње и ис-
тра жи ва ње про бле ма у окви ру те ме 
„Ро ми и ве ре“. Ре зул та те тог со ци о-
ло шког про у ча ва ња и ис тра жи ва ња, 
аутор из ла же у огле ду „Ро ми и ре ли-
гиј ски иза зо ви“. Т. Бран ко ви ћа је по-
себ но за ни мао про цес про те стан ти-
за ци је Ро ма, у че му су нај зна чај ни ји 
до при нос да ли со ци о ло зи Дра го љуб 
Б. Ђор ђе вић, Зо ри ца Ку бу рић, Дра-
ган То до ро вић, као и не ки дру ги ис-
тра жи ва чи оку пље ни око ЈУ НИР-а 
у Ни шу. Оно што је по Бран ко ви ће-
вим на ла зи ма до при не ло ве ћем пре-
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ла ску Ро ма у про те стан те је сте чи-
ње ни ца да је про те стан ти зам у чи-
сто Ром ским сре ди на ма Ро ми ма по-
ну дио бо го слу же ње на Ром ском је-
зи ку. Као по сле ди ца де ло ва ња про-
те стант ских вер ских иде ја, уоче-
не су зна чај не со ци јал не и кул тур-
не про ме не код Ро ма у ле ско вач ком 
и ни шком кра ју.

У огле ду „Ста ро ка то лич ка цр-
ква у Ју го сла ви ји“ Т. Бран ко вић раз-
ма тра де ло ва ње ове цр кве са на гла-
ском на ње но по сто ја ње по сле Дру-
гог свет ског ра та и на не ке аспек те 
од но са др жа ве пре ма Ста ро ка то лич-
кој цр кви. Ауто ро ва је кон ста та ци ја 
да је но ва др жав на власт има ла во-
лун та ри стич ки при ступ кор пу су де-
ло ва ња вер ских за јед ни ца, та ко да је 
Ста ро ка то лич ка цр ква, као и мно ге 
дру ге вер ске за јед ни це, би ла ин стру-
мен та ли зо ва на за днев но по ли тич ке 
по тре бе.

У по след њем, пет на е стом, огле-
ду „Бри тан ско и ино стра но би блиј-
ско дру штво у со ци ја ли стич кој Ју-
го сла ви ји“, Т Бран ко вић у исто риј-
ској пер спек ти ви број ним чи ње ни-
ца ма и по да ци ма, илу стру је про бле-
ме у ра ду и де ло ва њу бри тан ског и 
ино стар ног би блиј ског дру штва на 
те ри то ри ји бив ше СФРЈ. Би блиј ско 
дру штво је не про фит на ор га ни за ци-

ја, чи ји је основ ни циљ да сва ком на-
ро ду учи ни до ступ ним Све то пи смо 
на ма тер њем је зи ку, по це ни ко ју мо-
же да пла ти.

По сле пре глед но, си сте ма тич-
но и ја сно из ло же них пет на ест огле-
да из со ци о ло ги је ре ли ги је, Т. Бран-
ко вић је сво је из ла га ње за вр шио ре-
зи ме ом на срп ском и ен гле ском је-
зи ку. На кра ју књи ге у ви ду при ло-
га дат је спи сак ње го вих об ја вље них 
ра до ва, ме ђу ко ји ма је 5 књи га и ви-
ше од 30 на уч них и струч них ра до-
ва. Књи га је опре мље на ин дек сом 
име на, ин дек сом пој мо ва и ин дек-
сом ге о граф ских од ред ни ца. На кра-
ју књи ге штам па не су ре цен зи је на-
ших по зна тих со ци о ло га и на уч них 
са вет ни ка, др Ми ло ша Не ма њи ћа и 
др Дра га на Но ва ко ви ћа, као и би о-
гра фи ја ауто ра Огле да из со ци о ло ги је 
ре ли ги је То ми сла ва Бран ко ви ћа.

За кљу чи ћу овај текст кон ста та-
ци јом да је То ми слав Бран ко вић сво-
јом књи гом Огле ди из со ци о ло ги је ре-
ли ги је по кре нуо озбиљ ну те о риј ску 
ди ску си ју о од но су ре ли ги је и дру-
штва, се жу ћи че сто до крај њих те о-
риј ских до ме та у овој обла сти. Ауто-
ру и из да ва чу ове ори ги нал не и ин-
спи ра тив не на уч не син те зе из со ци-
о ло ги је ре ли ги је ду гу је мо за хвал-
ност и по здрав.

ДрМиланМ.Мишковић
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча

Но ви Сад
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„POLITIČKA TEOLOGIJA‟ U SLUŽBI RELIGIJSKE, 
POLITIČKE I DRUŠTVENE AUTENTIČNOSTI 

(Никола Кнежевић, 2012, Савремена политичка теологија на Западу, 
Београд: Отачник, стр. 202). 

Knjiga dr. Nikole Kneževića Po-
litička teologija na Zapadu predstav-
lja referentnu studiju o, u našim pro-
storima zapostavljenom pojmu „poli-
tičke teologije“. Imajući u vidu da je 
ova konceptualna erminevtička teo-
logija nasтala u okviru postkonflik-
tnog nemačkog društva i da je na Bal-
kanu na delu politička banalizacija re-
ligije, uključivanje ovog koncepta u 
što teološka promišljanja što u religij-
ski praxis, predstavlja kreativni no-
vum i drugačiju osnovu kako za teo-
loško promišljanje tako i delovanje, a 
što knjizi daje poseban značaj i aktu-
elnost.

Uslovno rečeno, knjiga se sastoji 
iz dva dela. Ona nas najpre uvodi u ra-
zvoj pojma političke teologije u razli-
čitim istorijskim periodima, vršeći stal-
no, kritičko i dijaloško kretanje izme-
đu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. 
Poseban krucijalan momenat u razvo-
ju pojma predstavlja opus Karla Šmi-
ta koga autor ne samo postavlja što u 
okvirima modernih političkih pojmo-
va (kao što su demokratija, liberali-
zam) već i analizira i u okvirima (po-
novne) inauguracije njegovih konce-
pata u okviru savremenog religijskog 

revival-a 1, s akcentom na Balkan. Pri 
tome se apostrofira zloupotreba Šmi-
ta kako u kontekstu evropskog krizira-
nja različite ideološke provovinijenci-
je tako i kontekstu tzv. balkanske krize. 
Ova se zloupotreba dekonstruiše kroz 
komparaciju sa nemačkom teologijom 
nakon II svetskog rata koja se, iako je 
koristila Šmitov pojam političke teo-
logije, isti ne samo stavila pod navod-
nike 2 već ga i radikalno dekonstruisa-
la invocirajući sećanje na Aušvic koji 
je postao normativno sećanje nemač-
kog društva. I dok je Šmitova teologija 
dihotomna, posebno ako imamo u vi-
du čuvenu dihotomiju koja određuje bit 
političkog a to je „prijatelj-neprijatelj“, 
nova je dijaloška, neisključujuća, in-
terdisciplinarna i sebe pozicionira u di-
jalogu sa samom sobom i sekularnom 
svetom. I dok Šmit dihotomiju navod-
no prevladava tezom da su moderni se-

1  Autor pri tome referira i na uslovno reče-
no „preteče“ ovakve teološke misli, počevši od 
avgustinovskih ispovesti, preko Bartove neorto-
doksije pa sve da savremenih iluminacija Sla-
voja Žižeka. 

2  Navodnici ispred pojma političke teolo-
gije ne služe njenom amnestiranju, već napra-
tov s jedne strane društvenoj odgovornosti, a sa 
druge s ciljem da se u Metzovom smislu religi-
ja i teologija ne stave u sužanjstvo, već u stva-
ralaštva. 
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kularni koncepti zapravo teološki (kao 
što je npr. koncept suvereniteta), nova 
„politička teologija“ takve teze odba-
cuje ne negirajući pri tom napet odnos 
između svetog i svetovnog. 

Teologija nade Jürgena Mol-
tmanna, opasna sećanja Johana Bapti-
sta Metza, radikalna teologija Hauver-
sa i Milibanka otvaraju prostor eshato-
nu u svrhe kritičkog preispitivanja ulo-
ge Crkve u kontekstu (post)modernog 
društva, koje se pak ne uzima zdravo 
za gotovo već promišlja u duhu kritič-
ke i društveno odgovorne teološke mi-
sli. Iako se u nekim od radova navede-
nih teologa dešava i otklon u romanti-
zam (str. 96) npr. kod Milibanka, ovaj 
se bazira na dekonstrukciji savreme-
nih otuđujućih praksi koje su pogubne 
kako za Crkvu tako i za društvo. Mi-
libank kao manje prepoznati „politički 
teolog“ invocira razliku između polisa 
i Crkve ali vidi u njima poveznicu jer u 
Crkvi prepoznaje alternativni polis (str. 
84). Sve u svemu, na delu je politika 
spasenja umesto ideje svetovne religi-
je hrišćanstva (ibid). 

Gore navedeni teološki diskur-
si uprkos nekim svojim različitostima, 
su, kako navodi autor kontekstualizira-
jući i opominjući, i „imanentan faktor 
konkretnih i pragmatičnih rešenja“ (str. 
99). Otvorenost kao bit nove „političke 
teologije“ se ogleda na specifičan način 
u Moltmannovoj teologiji nade koja je 
revolucionarno otvorena ka budućnosti 
(str. 72) i potlačenima i ugnjetenima. 

Metzova opasna sećanja (posebno na 
nacistička zlodela) unose opominjuću 
živost u religijski diskurs upozorava-
jući između ostalog na ekstremne ten-
dencije ka privatizaciji i upozoravaju 
na opasnosti koncepcije die Entprivati-
sierung (str. 57). Nasuprot tome, uloga 
bogoslovlja je da stalno kontekstuali-
zuje i da opominje a što se ne može po-
stići bez okrenutosti političkoj zajedni-
ci i odgovornoj društvenoj kritici a što 
bi trebao i biti jedan od ključnih zada-
tak angažovanog bogoslovlja (str. 99).

Posebnu čar knjizi između ostalog 
daju poređenja između pojma katec-
hon-a i eshaton-a kroz prizmu Velikog 
Inkvizitora Fjodora Dostojevskog kao 
paradigme tlačeće crkvene politike a 
koju ne treba posmatrati isključivo ka-
ko sam autor navodi kao kritiku Rimo-
katoličke Crkve već kao „ad intra kriti-
ku savremenih religijskih sistema“ ko-
ji vode u redukovanje religije na puku 
dominaciju svetovnim (str. 117). Ista se 
potom situira i u kontekst ovdašnje re-
ligije i njene politizacije da bi se stvo-
rila osnova za razvoj i kritički osvrt ka-
ko na vladajuće diskurzivne religijske 
prakse, tako i na mogućnosti kontek-
stualne post-konfliktne i društveno an-
gažavane teologije. 

Knjiga ne predstavlja samo vrhun-
sko naučno delo, već daje prostor za 
nadu i mogućnost drugačije živuće re-
ligije koja večito pulsira i teži da pro-
širi različite horizonte kako teologi-
je tako i živuće religije. Kroz ovo na-
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učno delo odzvanja duh raspetoga ko-
ji nikog ne ostavlja izvan svog doma-
šaja nade, milosti i ljubavi (str. 99). Jer, 
carstvo nebesko nije socijalni poredak 
(str. 68) već prostor slobode i izlaska iz 
besmisla, pri čemu poseban značaj ima 
hrišćanski koncept preumljenja (str. 
127). Iako „politička teologija“ odba-
cuje isprazni univerzalizam u ime koga 
su se pravdale različite nehumane hri-
šćanske prakse, to ne znači da ona nije 
univerzalna. Jer, „upravo u univerzal-
nosti čoveka nalazimo odgovor na pita-
nje ljudskog dostojanstva koje je neo-
tuđivo od svakog ljudskog bića i pred-
stavlja njegovu vlastitost bez obzira na 
rasu, veru ili naciju“ (str. 98). Na tom 
fonu, i ljudska patnja ne poznaje gra-
nice i tiče se svih nas (isto). Ona nam 
u moltmanovskom smislu omogućava 
da prevladamo granice vlastitog iden-
titeta a religiji da zađe u dijalog izme-
đu Boga i sveta, slobode i spasenja (str. 
54). Autor se stoga referira na pojam 
nad-identiteta kao kreativnog kretanja 
između Boga i sveta, sadašnjosti i bu-
dućnosti, slobode i spasenja (str. 54), a 
što je posebno elaborirao Jürgen Mol-
tmann u svojoj teologiji nade.

Relevantnost studije predstavlja 
svakako teološka analiza pojma tranzi-
cijske pravde, i načini njenog (ne)spro-
vođenja na ovdašnjim prostorima. Ona 
uslovno rečeno čini drugi, angažovani-
ji deo knjige jer se dobrim delom re-
ferira na ovdašnja zbivanja. Zaroblje-
nost u vlastite narative zapravo spre-

čava razvoj osnovnih segmenata tran-
zicijske pravde (forenzička istina, na-
rativna, dijaloška, restorativna) pri če-
mu religijske zajednice trebaju da ima-
ju proaktivniju ulogu. To čini okosni-
cu uslovno rečeno drugog dela knjiga i 
kroz primere iz različitih zemalja i kri-
tičke uloge bogoslovlja daju rešanja ali 
i kritike ovdašnje prakse polupomirlji-
vosti koje završavaju u zamrzavanju 
konflikta. Posebno se suprotstavljaju 
uslovno rečeno srpski i hrvatski nara-
tivi i prakse i pokušavaju dati rešenja 
za ponovno rađanje razmontiranog za-
jedništva ljudi koji pripadaju hrišćan-
skim tradicijama, ne negirajući značaj 
i doprinos koje svako ljudsko biće mo-
že dati u ovim procesima. Jer, hrišćan-
stvo je prisutnost, navodi autor referi-
rajući se na Milibanka, ali ne znači da 
je zarobljeno u politikanstvu određe-
nog vremena i društvenog konteksta. 
Autor upozorava da na ovim prostori-
ma i dalje vlada paradigma preuzeta iz 
Avgustinovog učenja o pravednom ra-
tu (Bellum iustum) koja se iskrivljeno 
koristi radi pravdanja tzv. otadžbinskih 
ratova koji se per se predstavljaju kao 
odbrambeni a samim tim i opravdani, 
potirući pri tom opasna sećanja u Met-
zovom smislu na brojne zločine poči-
njene u ime viših ciljeva. Time se za-
tvaraju prostori za gore pomenuto pre-
umljenje – metanoju, koja predstav-
lja ne samo katarzičnu duhovnu obno-
vu čoveka već i okretanja od „mrtvih 
dela“ ka živućem Bogu (str. 127). Na 
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taj način se umesto egocentrične, dobi-
ja heterocentrična boja na šta ukazuje 
autor citirajući drugog jednog angažo-
vanog mladog teologa sa naših prosto-
ra Srđana Sremca (isto).

Još jedan segment koji pleni pa-
žnju je poređenje između slučaja 
SAD-a i Srbije gde, uprkos navodnoj 
sekularnosti na delu imamo operati-
van božanski kompleks. Stoga se po-
stavlja pitanje da li se moderna druš-
tva ikad i mogu osloboditi od tog kom-
pleksa, ili pak ga trebaju kreirati i im-
pregnirati na drugi način u društvenu 
bit. Autor se tu referira, da bi pokazao 
da je to moguće na slučaj zapadne Hri-
šćanske demokratije razlažući ne samo 
njen nastanak već i društveni značaj, 
uključujući i njenu relevanciju za for-
miranje Evropske zajednice. Ovaj kon-
cept ne predstavlja instrumentalizaciju 
vere (str. 142) već konkretan program 
da se na principima hrišćanskih vred-
nosti može doprineti ne samo razvoju 
demokratije već i odgovorne društve-
ne zajednice kao moralne, a ne atomi-
stičke kategorije izolovanih i otuđenih 
jedinki po sistemu laisser-faire. Pojam 
društva kao etičke kategorije a ne pu-
kog prostora za sudare kompetitivnih 
atomiziranih građana-monada zaslu-

žuje posebno mesto u konceptu krize i 
nametanja neoliberalizma kao vladaju-
će paradigme.

I na kraju, iako pisana reč nekad 
više govori od samog njegovom tvor-
ca, potrebno je istaći da dr Nikola Kne-
žević ne samo da piše o političkoj teo-
logiji i ne piše političku teologiju, već 
je i živi u kontekstima post-traumat-
skih balkanskih društava, nailazeći pri 
tom na brojne izazove, prozivanja o ne/
podobnosti s ciljem sputavanja kreativ-
nog delovanja ovog mladog, angažova-
nog teologa. Serija konferencija, zbor-
nika radova, tribina otvorenih za jav-
nost koje je autor organizovao ne samo 
da bi aktuelizovao ovaj zapostavljen 
pojam, ukazuje da je reč o pregnan-
tnom mladom teologu koji otvara niše 
da u javnoj sferi ovaj koncept, tj. kon-
cept političke teologije ne samo zaživi 
već i da dobije specifične i nama dra-
gocene tonove. On nam, kako ističe te-
olog i bogoslov sa naših prostora prof. 
dr Darko Đogo u predgovoru knjige iz-
miče ne samo teološkom politikanstvu 
već i nudi lekovitost zdravog a što je 
svakako atlantsko breme (str. 6), koje 
nekad može biti preteško za mladog te-
ologa.

Doc.drZlatiborkaPopovMomčinović
Filozofski fakultet Istočno Sarajevo



ПИСМА ЧИТАЛАЦА

САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ И МИСИЈА ЦРКВЕ

Го спод наш Исус Хри стос је упра во Очев по сла ник. Он сам го во ри 
сво јим уче ни ци ма: „Као што је Отац по слао ме не и ја ша љем вас (Jн 20,21). 
Хри сто ва за по вест упу ће на апо сто ли ма: „Иди те да кле и на у чи те све на ро-
де кр сте ћи их у име Оца и Си на и Све то га Ду ха, уче ћи их да др же све што 
сам вам за по ве дио и ево Ја сам са ва ма у све да не до свр шет ка ве ка. Амин“ 
(Мт 28,19–20) по ста ла је за да так Цр кве у свим вре ме ни ма.

Апо стол љу ба ви, Јо ван Бо го слов, пи ше на по чет ку сво је пр ве по сла-
ни це: „Што бе ше од по чет ка, што смо чу ли, што смо ви де ли очи ма сво јим, 
што са гле да смо и ру ке на ше опи па ше, о Ло го су – Ре чи жи во та, и Жи вот се 
ја ви и ви де ли смо и све до чи мо и об ја вљу је мо вам Жи вот веч ни ко ји бе ше у 
Оца и ја ви се на ма, што смо чу ли и ви де ли об ја вљу је мо ва ма да и ви с на ма 
има те за јед ни цу, а на ша је за јед ни ца са Оцем и са Си ном ње го вим Ису сом 
Хри стом“ (1Јн 1,1–3). Апо сто ли су об ла го да ће ни Ду хом Све тим кроз слу-
же ње, мо ли тву, про по вед, па стир ски рад об ја вљи ва ли но ви са вез – са вез Бо-
га са љу ди ма, са вез љу ба ви и пу не исти не. Они су ру ко по ло жи ли сво је на-
след ни ке и та ко осно ва ли све штен ство Цр кве (епи ско пи су пре јем ни ци са-
мих апо сто ла). Да кле у цен тар све ште нич ке слу жбе ста вља се ми си ја, ми-
си о на ре ње, про по вед да је Исус вас кр сао из мр твих, по бе дио смрт, да је он 
Спа си тељ, Ис ку пи тељ, Но ви Адам. Це ло куп но пре да ње Цр кве ука зу је на 
по тре бу и нео п ход ност про по ве ди Је ван ђе ља вас кр слог Хри ста као и из на-
ла же ња раз ли чи тих на чи на тог де ло ва ња.

Ве ли ки ми си о нар ап. Па вле ра до сну по ру ку хри шћан ске ве ре из но си 
на на чин ко ји је у то вре ме ве о ма по пу ла ран ша ље пи сма-по сла ни це. Не раз-
двој но по ве зан тер мин са ми си јом Цр кве је сте ин кул ту ра ци ја Је ван ђе ља и 
озна ча ва на чин на ко ји се Је ван ђе ље пре но си не кој кул ту ри, као и уво ђе ње 
те кул ту ре у Цр кву. Ми ће мо га пред ста ви ти на ма ра зу мљи вим је зи ком, а то 
је охри сто вље ње жи вот них са др жа ја не за не ма ру ју ћи сваг да жи во Пре да ње 
Цр кве. Зна мо да се у су сре ту хри шћан ства са је лин ским све том де си ло не-
што чуд но ва то, а из вор то га је сте са мо ова пло ће ње Бо га Ло го са, а опет прот-
ка но по сла њем апо сто ла и Пе де сет нич ким до га ђа јем ка да су они осна же ни 
Ду хом Све тим по че ли да про по ве да ју. Исти Дух и да нас осна жу је ру ко по ло-
же ног, а ру ко по ло же ња не ма без по ми ња ња апо сто ла.
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Цр ква је у сво јој ми си ји увек би ла ино ва тив на. Све та бра ћа, при пре ма ју-
ћи се за ми си ју, са ста вља ју азбу ку за сло вен ски је зик и пре во де бо го слу жбе не 
књи ге. При се ти мо се да је по ја ва Гу тен бер го ве штам па ри је сре ди ном XV ве ка 
озна чи ла епо ху у исто ри ји кул ту ре. Ср би ја, иако је би ла пред гу бит ком са мо-
стал но сти ни је мно го за о ста ја ла у при ме ни но ве тех ни ке; око 40 го ди на ка сни-
ја по чи њу да се пре во де бо го слу жбе не књи ге. Штам па ри је се отвараjу при ма-
на сти ри ма и цр ква ма. Ве о ма бит на те ма за нас је сте ин кул ту ра ци ја код нас Ср-
ба. Раз мо три ће мо де лат ност Све тог Са ве, би блиј ске мо ти ве у на род ним пе сма-
ма као и де лат ност вла ди ке Ни ко ла ја. Пра вац срп ске кул ту ре од ре ђен је хри-
шћан ством, тач ни је, хри шћан ство је то ко је је тра си ра ло пут ко јим ће се кре та-
ти на ша кул тур на ба шти на. Све ти Са ва је пр ва лич ност срп ске исто ри је ко ја је 
схва ти ла ва жност кул ту ре у фор ми ра њу на ци о нал не све сти. Пр ви срп ски ар-
хи е пи скоп је при ли ком по се та Со лу ну и Кон стан ти но по љу упо знао ви зан тиј-
ску цр кве ну и про фа ну ци ви ли за ци ју. Би ло му је ја сно да на род не мо же без на-
ци о нал не кул ту ре, про же те хри шћан ским вред но сти ма, да са чу ва свој на ци о-
нал ни иден ти тет. Све ти Са ва по ла зи од три прет по став ке без ко јих не мо же да 
се оства ри пра вил на Је ван ђе ли за ци ја у јед ном на ро ду: пре во ђе ње би блиј ских 
тек сто ва, уво ђе ње би блиј ске по ру ке у ве зу са осо бе но сти ма не ке кул ту ре, и 
иден ти фи ка ци ју би блиј ске по ру ке са од ре ђе ном кул ту ром. Та ко ђе, знао је да ће 
из град њом ма на сти ра, осни ва њем епи ско пи ја, пре во ђе њем и пи са њем ти пи ка 
обу ћи срп ску кул ту ру у хри шћан ско ру хо. Па жљи во је уткао са др жа је ве ре у 
на ше на род не осо бе но сти. Нпр. срп ски ма на сти ри у од но су на ви зан тиј ске би-
ли су та ко устро је ни да бу ду ме ста на род них оку пља ња и дру штве них до га ђа-
ја, ме ста го сто прим ства и за јед нич ког ра да, као на ци о нал не осо бе но сти. Мно-
ги оби ча ји из на ше ста ре ве ре би ли су са чу ва ни и до би ли хри шћан ски сми сао 
(нпр. Бад њак, кр сна сла ва) што је на ша Цр ква увек не го ва ла. 

Дру ги при мер ин кул ту ра ци је су на ше еп ске пе сме, као и на род не умо-
тво ри не ко је има ју би блиј ску по за ди ну. Нај по зна ти ји до га ђа ји у пе сма ма 
ко сов ског ци клу са ко ји сво ју па ра ле лу има ју у би блиј ским тек сто ви ма је-
су Кне же ва ве че ра (уп. По след ња Ве че ра Хри ста са уче ни ци ма), Оби ли ће-
во уби ство Му ра та (уп. би блиј ски ју нак Аод) и Бран ко ви ће ва из да ја (уп. Ју-
ди на из да ја). Та ко ђе, у на шим пе сма ма чест је мо тив пше ни це бе ли це и ви-
на ру ме ног (Св. Ев ха ри сти ја)12

1 М. Јев тић, Ка ко су Ср би хри сти ја ни зо ва ли сво ју кул ту ру. Ин кул ту ра ци ја на срп-
ски на чин, Ло гос 2 (2008), 19 – 21; уп. А. Ми ха и ло вић, Иза од шкри ну тих вра та, стр. 30 – 31.

2 То јој је, пу на ср ца, при знао и Ве се лин Чај ка но вић ис ти чу ћи здра во осе ћа ње ми-
си о ло шке ме ре ко је је кра си ло Срп ску цр кву он да ка да се сре та ла са раз ли чи тим об ли ци ма 
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Лич ност ко ја је нај ви ше до при не ла на по љу Охри сто вље ња жи вот них 
са др жа ја у на шој исто ри ји је сте св. Вла ди ка Ни ко лај Жич ки (1881–1956). 
Ње гов при мер на по љу ин кул ту ра ци је би тан је за на шу те му јер је Вла ди-
ка де ло вао у на шем вре ме ну. До ста то га што је би ло иза зов у ње го во вре ме 
пред ста вља иза зов и да нас. Жи вео је у вре ме ну у ко јем се срп ско дру штво 
на ла зи ло у про це су тран зи ци је, слич но да на шњем. Ср би ја је би ла на пу ту 
мо дер ни за ци је, на кон мно гих бор би ко је је про ве ла у бор би за осло бо ђе ње. 
Има ли смо сле де ћу си ту а ци ју: тур ско роп ство, де ли ми чан про дор за пад ног 
бо го сло вља, као и не мо гућ ност раз во ја пра во слав ног бо го сло вља учи ни ли 
су, са јед не стра не, да на род ко ли ко год био по бо жан по ста не не цр квен и ти-
ме уда љен од вре ла пра ве по бо жно сти, а са дру ге стра не, про дор ути ца ја за-
пад не кул ту ре пре ко ин те лек ту а ла ца шко ло ва них на За па ду учи ни ли су да у 
на ро ду за ми ре ин те ре со ва ње за ве ру (по го то во ме ђу мла ди ма и у град ским 
сре ди на ма). Опет са дру ге стра не и са ма Цр ква се по ста вља ла рав но ду шно 
пре ма та квој си ту а ци ји уљуљ кав ши се бе као чу вар ку на ци о нал ног ин те ре-
са не тру де ћи се да се укљу чи у са вре ме не кул тур не токовe или их од ба цу ју-
ћи, ни ти да ре ши про бле ме цр кве ног жи во та. Вла ди ка Ни ко лај је ме ђу пр ви-
ма уви део штет ност инерт но сти Цр кве ње ног бе жа ња од ди ја ло га са са вре-
ме ном кул ту ром. У „Ре ли ги ји Ње го ше вој“ Вла ди ка го во ри: „Пра во слав на ве-
ра је омла ди ни Ср би је у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка де ло ва ла као ста-
ра и умор на го спо ђа ко ја је из гу би ла кон такт са љу ди ма са ко ји ма жи ви, мла-
де обра зо ва не ге не ра ци је сма тра ле су је ба ла стом ко га се тре ба осло бо ди ти.“ 
Вла ди ка Ни ко лај је од лич но по зна вао свест мла дих ин те лек ту а ла ца ко ји су 
се, као и он, шко ло ва ли на За па ду. У ди ја ло гу са њи ма тру дио се да им је зи-
ком ко ји раз у ме ју об ја сни пра во слав но уче ње. Сма трао је да ће, ако им бу де 
го во рио и пи сао у њи ма стра ним фор ма ма, ти ме још ви ше од би ти од пра во-
сла вља. Нпр. ко ри сти се та да по пу лар ном фор мом крат ких тек сто ва у но ви-
на ма. Као што су хри шћа ни у пр вим ве ко ви ма ко ри сти ли реч ник сво јих фи-
ло соф ских са вре ме ни ка, та ко је и Св. Ни ко лај Жич ки ко ри стио тер ми но ло ги-
ју и фор ме из ра жа ва ња сво јих са вре ме ни ка, опле ме њу ју ћи срп ску бо го слов-
ску ми сао и на ста вља ју ћи хри сти ја ни за ци ју на ци о нал не кул ту ре у рас це пу 
из ме ђу оних ко ји су од ба ци ва ли Бо га и оних ко ји су у пре те ра ном на ле ту ро-
до љу би вих осе ћа ња на ци ју прет по ста ви ли Бо гу. Мно га ње го ва де ла пре ста-
вља ју при мер ин кул ту ра ци је. У вре ме кад се ја вља Ни че ов Нат чо век вла ди ка 
пи ше де ло Све чо век у ком из ла же хри шћан ску ан тро по ло ги ју. За тим на про-

древ не сло вен ске ре ли ги је и кул ту ре; В. Ву ка ши но вић, Жи вље ње на не бе си ма. Цр ква, на у-
ка, по ли ти ка, стр. 138.
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блем ра та освр ће се у де лу Рат и Би бли ја, до ста пи ше про тив стран ча ре ња 
по зи ва ју ћи љу де на је дин ство у Цр кви, са ста вља бо го мо љач ке пе сме ко је су 
пе ва не на род ном ме ло ди јом на пост-ли тур гиј ским са бра њи ма3.

Хри шћан ство је до XX ве ка сво ју по ру ку ши ри ло жи вом реч ју и у пи-
сме ној фор ми. У пр вом пе ри о ду ра ног хри шћан ства ма те ри јал на ко ме се 
пи са ло био је па пи рус, по том пер га мент, ко јег је за тим за ме нио па пир.

Да на шње вре ме до но си ве ли ку про ме ну с об зи ром на све ве ћи при-
мат елек трон ских фор ми – ме ди ја. Ти ме ди ји се по мно го че му раз ли ку ју од 
на ве де них, али основ не раз ли ке су у по гле ду на чи на бе ле же ња ин фор ма ци-
ја, мо гућ но сти и бр зи ни њи хо ве об ра де и про сле ђи ва ња, ко ли чи ни по да та ка 
ко ја се мо же сме сти ти на је дан та кав ме диј, мо гућ но сти раз ме не по да та ка, 
бро ју љу ди ко ји им исто вре ме но мо гу при сту пи ти. Ме ди ји озна ча ва ју си сте-
ме јав не ко му ни ка ци је ко ји за циљ има ју пре но ше ње ин фор ма ци ја ме ђу све 
чи ни о це дру штва, да кле они су сред ства ин фор ми са ња.

Циљ на ше сту ди је је да, у крат ким цр та ма, ука же мо на ве зу из ме ђу 
пре но ше ња хри шћан ске по ру ке и ме ди ја као ску па сред ста ва пре ко ко јих ју 
је мо гу ће пре не ти (штам па, ра дио, те ле ви зи ја, ин тер нет) пу бли ци. Пр во ће-
мо ука за ти у че му ле жи нео п ход ност ко ри шће ња си сте ма јав не ко му ни ка-
ци је у овом про це су: 

Про све ти тељ ска, учи тељ ска и дру штве но-ми ро твор на ми си ја Цр кве 
под сти че је на са рад њу са све тов ним сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, ко-
ја би мо гла да пре но се ње не по ру ке у нај ра зли чи ти је сло је ве дру штва. Све-
ти апо стол Пе тар по зи ва хри шћа не: „(бу ди те) сваг да спрем ни са кро то шћу 
и стра хом на од го вор сва ко ме ко ји тра жи од вас раз лог ва ше на де“ (1 Пе тр 
3,15). Сва ка ко, све ште но слу жи те љи и вер ни ци тре ба са ду жном па жњом да 
се од но се пре ма сред стви ма јав ног ин фор ми са ња у ци љу оства ри ва ња па-
стир ског и про све ти тељ ског де ло ва ња Цр кве, као и упо зна ва ња са са др жа-
ји ма хри шћан ске по ру ке.4

Нео п ход ност упо тре бе ме ди ја у овом про це су, тј. уоп ште у про це су 
пре но ше ња је ван ђе о ске по ру ке, из ло жи ће мо пу тем три прет по став ке: 

а) би ло ка ква по ру ка са ма по се би зах те ва по сто ја ње из ве сног сред-
ства пу тем ко јег се пре но си; 

б) што је сред ство ква ли тет ни је и упо тре бљи ви је по ру ка се бр же и ефи-
ка сни је пре но си – у на шем вре ме ну ово се пр вен стве но од но си на ин тер нет, и 

3 М. Јев тић, Ка ко су Ср би хри сти ја ни зо ва ли сво ју кул ту ру, стр. 22 – 23.
4 Осно ви со ци јал не кон цеп ци је Ру ске Пра во слав не Цр кве, Бе се да, Но ви Сад, 2007, 

стр. 186.
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в) ме ди ји да нас, ви ше не го икад, ути чу на фор ми ра ње јав ног мње ња, 
чак че сто, све сно или не све сно, по ста вља ју ћи сво ју сли ку све та. Упо тре ба 
ме ди ја, на ро чи то ин тер не та кoји у се бе укљу чу је све оста ле ме ди је (ра дио, 
тв, пи са ну реч…) као нај ра спро стра ње ни јег и нај по пу лар ни јег,5 са ма по се-
би пред ста вља део про це са ин кул ту ра ци је али и по зив на од го вор ност да 
би ло ко ји пре не се ни са др жај хри шћан ске ве ре мо ра би ти па жљи во про сле-
ђен, са јед не стра не по шту ју ћи пре дањ ско ис ку ство Цр кве, а са дру ге да бу-
де при јем чив за чо ве ка да на шњи це ко ји иако при па да ју ћи јед ној кон крет ној 
кул ту ри по ста је део јед не гло бал не, оп ште кул ту ре. Чо ве ка да на шњи це са 
веч ним исти на ма тре ба упо зна ва ти у фор ма ма бли ским ње му, ис пу ња ва ју ћи 
их хри шћан ским са др жа јем. Сто га је при су ство Цр кве у ме ди ји ма од не про-
це њи вог зна ча ја и ва жно сти.

При су ство Цр кве у ме ди ји ма

При су ство Цр кве у ме ди ји ма тре ба да је плод обо стра не са рад ње, по-
зна ва ња и од го вор но сти.6 Та уза јам на са рад ња ме диј ских де лат ни ка и Цр-
кве нај пре тре ба да от поч не од по сто ја ња до бре во ље и на ме ра за са рад њом. 
Од го вор ност под ра зу ме ва про фе си о нал ну ети ку при ли ком из ве шта ва ња о 
ства ри ма ве за ним за Цр кву као и оних ко ји го во ре у име Цр кве. При ват на 
ми шље ња обе стра не тре ба на гла ша ва ти да се јав ност не би до ве ла у за блу-
ду. Сва ка ко је по треб но по зна ва ње спе ци фич но сти оног дру гог. Ме диј ски 
де лат ни ци би тре ба ло да по зна ју не ке ства ри ве за не за би ће Цр кве, а пред-
став ни ци Цр кве на чин на ко ји се по ру ка мо же нај бо ље пре не ти. Та ква са-
рад ња се оства ру је пре ко по себ них об ли ка при сут но сти Цр кве у ме ди ји ма 
(спе ци јал ни до да ци у но ви на ма и ча со пи си ма, по себ не стра ни це у штам пи, 
те ле ви зиј ски и ра дио про гра ми, ру бри ке…) та ко и ван њих (по себ ни члан-
ци, ра дио и те ле ви зиј ске те ме, ин тер вјуи, уче шће у раз ли чи тим об ли ци ма 
јав них ди ја ло га и ди ску си ја, са ве то дав на по моћ но ви на ри ма, по де ла по себ-
но при пре мље них ин фор ма ци ја но ви на ри ма, усту па ња ма те ри ја ла при руч-
ног ка рак те ра, и мо гућ но сти до би ја ња аудио и ви део ма те ри ја ла као што су 
сним ци, тон ски за пи си и ре про ду ко ва ње).7

5 О. Су бо тић, Хри шћан ска по ру ка у ери елек трон ских ко му ни ка ци ја, http://www.pra-
vo sla vlje.rs/ пре у зе то 21. 2. 2015.

6 Осно ви со ци јал не кон цеп ци је Ру ске Пра во слав не Цр кве, Бе се да, Но ви Сад, 2007. 
стр. 187

7 Исто.
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Присуствo Цр кве у ме диј ском жи во ту са со бом по вла чи и по сто ја ње 
цр кве них ме ди ја. Сти че се ути сак да је Цр ква по том пи та њу нај при сут ни-
ја на ин тер не ту у ви ду раз ли чи тих сај то ва, фо ру ма, ФБ гру па, аудио-ви зу ел-
них за пи са на youtu be ка на лу и у дру гим, раз ли чи тим фор ма ма.

Што се ти че кла сич них сред ста ва ко му ни ка ци је (штам па, ра дио, ТВ) 
Цр ква је нај ви ше при сут на у штам па ној ре чи, што је са јед не стра не до бро 
јер се по ру ка у ви ду књи ге, но ви на и ча со пи са нај бо ље пер це пи ра. Са дру-
ге стра не по сто ји про блем јер је све ма ње љу ди ко ји се о ства ри ма око се-
бе же ле ин фор ми са ти тим пу тем. Та ко ђе, Цр ква има и из ве стан број ра дио 
ста ни ца. Ра дио сво ју по ру ку, вест, ша ље људ ском уху вас ко ли ким про сто-
ром Те сли не га лак си је бе жич ног пре но са зву ка. Овај ме диј је ви ше стру-
ко по го дан за Је ван ђел ску про по вед – бла гу вест. За при ро ду ра ди ја, па и 
за умет ност ко ју она тво ри зву ком, не по сто је ћи су пој мо ви: узак круг, ма-
ња гру па, ели та, ели ти зам, итд. Ра дио-при јем ни ци су да нас у нај ра ско шни-
јим ви ла ма, скром ним до мо ви ма, ста рим и но вим ауто мо би ли ма, а го то во 
сви мо бил ни те ле фо ни има ју оп ци ју за ра дио при јем ник. Ра диј ски про грам 
се слу ша „ус пут“ али све јед но оста вља упе ча тљи ве тра го ве. Ра дио на не ки 
на чин омо гу ћу је не пи сме ном да чи та, сле пом да ви ди. Још јед на пред ност 
овог ме ди ја је сте да на шња по ве за ност са нај ра спро стра ње ни јим ме ди јем, 
а то је ин тер нет. Си гур но је до бро на по ме ну ти да по че ци ра дио про гра ма у 
Ср би ји да ти ра ју од 30-их го ди на про шло га ве ка и да је упра во те, 1929. го-
ди не, ус по ста вље на жи ча на ве за са две ин сти ту ци је ко је је ра дио Бе о град 
сма трао за нај по де сни је за ње гов рад – са На род ним по зо ри штем и Са бор-
ном цр квом.

Про блем при су ства Цр кве у кла сич ним ме ди ји ма (као и по сто ја ње за-
себ них) је ви ше струк. До из ра за до ла зи ка ко фи нан сиј ски фак тор, та ко и не-
за ин те ре со ва ност де ла кли ра. При су ство Цр кве у ме ди ји ма сме та и из ве-
сним дру штве ним струк ту ра ма, укљу чу ју ћи ту и не ке ме ди је, ко је то при су-
ство до жи вља ва ју као угро жа ва ње се ку лар ног дру штва. Та кви кру го ви Цр-
кву до жи вља ва ју као јед ну од нај ве ћих пре пре ка за спро во ђе ње иде ја ко је 
за по чи њу и за вр ша ва ју се у окви ри ма ово га све та. Има ју ути сак да Цр ква 
хо ће да се ши ри ка ко би до ми ни ра ла љу ди ма и кре и ра ла јав ни жи вот у јед-
ном ис кљу чи во иде о ло шком и по ли тич ком кон тек сту. За њих се ку ла ри зам 
зна чи да је ве ра ис кљу чи во при ват на ствар и да она мо ра да се спро во ди у 
сво јој со би без ви дљи вих про ја ва и би ло ка квог ути ца ја на јав ни жи вот сре-
ди не ко јој при па да ју. Цр ква тј. они ко ји ве ру ју у Хри ста Бо го чо ве ка, не ма-
ју, за при ста ли це се ку ла ри зма, не са мо ни ка кву мо гућ ност, већ ни пра во да 
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ути чу на ши ри кул тур ни жи вот ни кон текст; не ма ју пра во да се пи та ју о пи-
та њи ма ко ја се ти чу сва ко дне ви це чо ве ко ве.8

Пред но сти и ма не ко ри шће ња ме диј ских сред ста ва

На ро чи ту па жњу у овом одељ ку усме ри ће мо на елек трон ске ме ди је, 
по себ но на ин тер нет, за то што је он као ме диј ско сред ство нај ква ли тет ни је, 
нај по пу лар ни је, али и нај ком плек сни је сред ство ко му ни ка ци је. 

Те ма елек трон ских ко му ни ка ци ја (ра дио, ТВ, а на ро чи то ин тер нет) 
ни је ин те ре сант на са мо те о ло зи ма, већ и фи ло со фи ма, со ци о ло зи ма, пси хо-
ло зи ма. На чел но гле да но, то је те ма од но са чо ве ка и тех но ло ги је, као и ути-
ца ја тог од но са на чо ве ко ву лич ност. Нео спор но је да елек трон ски ме ди ји 
по се ду ју огром ну мо гућ ност за хри шћан ску ми си ју а мо гућ ност је, чи ни се, 
са ма по се би ра зу мљи ва. За и ста, ни је спор но да са вре ме не тех но ло ги је омо-
гу ћа ва ју но ве ви до ве ми си је: пре нос ве ли ке ко ли чи не мул ти ме ди јал ног са-
др жа ја, мо гућ ност ин тер ак тив не ко му ни ка ци је, сла ње по ру ка на нај у да ље-
ни је кра је ве све та и при ступ по да ци ма од стра не ве ли ког бро ја љу ди са мо 
су не ке од мо гућ но сти од зна ча ја. По ред про стор них, при мет но је да су че-
сто сру ше не и кул тур не ба ри је ре за пре нос по ру ке. До ступ ност хри шћан-
ске ли те ра ту ре у елек трон ском об ли ку је пот пу на, по сто ји ве ли ки број мул-
ти ме ди јал ног са др жа ја и мо же се кон ста то ва ти да хри шћа ни пра те трен до-
ве елек трон ске ин ду стри је. 

По сто ји још је дан ва жан аспект хри шћан ске ко му ни ка ци је у елек трон-
ском све ту ко ји је по треб но кри тич ки ис пи та ти, а он се од но си на не ку вр сту 
дру штве не од го вор но сти хри шћа на. На и ме, хри шћан ски те о ло зи су при зва-
ни и да пру же ши ри ци ви ли за циј ски до при нос ка да је реч о ко му ни ка ци ји у 
елек трон ском до бу, да ју ћи не ку вр сту плод не син те зе из ме ђу ста рог и но вог.9

При ро да елек трон ских ме ди ја, на ро чи то ин тер не та, ства ра и од ре ђе-
не про бле ме, нај пре у сфе ри екли си о ло ги је и хри шћан ског по и ма ња лич но-
сти и лич но сних од но са. Ти про бле ми су сле де ће при ро де: 

1. Иако је мо гућ ност ин фор ми са ња ве ли ког бро ја љу ди о хри шћан-
ском уче њу по ве ћа на, вре ди при ме ти ти да је исто та ко по ве ћа на и мо гућ-
ност дез ин фор ми са ња, ши ре ња хе те ро док сних уче ња и рас кол нич ког де ло-
ва ња.

8 П. Пе рић, Цр ква и ме ди ји, http://pra vo sla vlje.spc.rs/ пре у зе то 21. 2. 2015.
9 О. Су бо тић, Хри шћан ска по ру ка у ери елек трон ских ко му ни ка ци ја, http://www.pra-

vo sla vlje.rs/ пре у зе то 21. 2. 2015.



200 Писма читалаца: Радомир Бранко Бујић

2. Сам ка рак тер ин тер нет ко му ни ка ци је ни је стро го лич но сан и за-
јед ни чар ски у ев ха ри стиј ском сми слу. За па жа се по ја ва да сај бер-хри шћан-
ске за јед ни це фо рум ског (а још ви ше Fa ce bo ok) ти па – по сто је по се бан етос 
гру пе. Те гру пе по не кад по ка зу ју ве ћи сте пен ко хе зи је не го ре ал на ев ха ри-
стиј ска са бра ња на ко ји ма њи хо ви чла но ви уче ству ју. Кон крет но, мо же да 
се до го ди да не ко ме по ста не бли жа та вир ту ел на за јед ни ца од кон крет не ев-
ха ри стиј ске за јед ни це ко јој при па да. 

3. Тре ћи про блем, а ко ји из ви ре из овог дру гог, је по ме ра ње те жи шта 
иден ти те та. О то ме го во ри ве ли ки број хри шћа на ко ји се у ин тер нет сфе ри 
по ја вљу ју под раз ли чи тим псе у до ни ми ма. На рав но, псе у до ним ност је у ин-
тер нет про сто ру ве о ма ва жна те ко ви на ко ју је по треб но очу ва ти, због мо гућ-
но сти ди си дент ског де ло ва ња, ре ци мо, али је са свим не при род на за ме ђу-
хри шћан ску ко му ни ка ци ју.10

Бо гом чу ва на Епар хи ја срем ска увек се ду хов но ста ра ла за свој на-
род, би ла чврст стуб очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та и но си лац ми си је. 
До вољ но је при се ти ти се мно го број них шко ла отва ра них за по тре бе шко ло-
ва ња кли ра, штам пар ска де лат ност пре но си ла је ра до сну вест, мно го број ни 
сти пен диј ски фон до ви, фон до ви за из др жа ва ње удо ви ца и не вољ них го во ре 
о ста ра њу за по тре би те. 

На ста вља ју ћи де ло сво јих пре да ка, а у ци љу бо ље ми си је, сле ду ју-
ћи по је ди ним епар хи ја ма, и на ша епар хи ја је уста но ви ла ра дио ста ни цу 
Епар хи је срем ске Срп ски Си он. По ред ра ди ја ус по ста вљен је и сајт епар-
хи је. Оно што је уста но вље но по треб но је и да ак тив ни је за жи ви. Свeдоци 
смо обим ног са др жа ја ка ко еми си ја, му зи ке ду хов ног са др жа ја, исто риј ских 
при ка за на ше све те Фру шке го ре и на ших слав них ма на сти ра; све то мо же 
да на ђе сво ју пре зен та ци ју упра во пу тем ра ди ја са ко јим је да нас не рас ки-
ди во по ве зан ин тер нет.

Као што ре ко смо сва ки је све ште ник по сла ник, ве сник или бо ље ре-
че но бла го ве сник. Пом но пра ће ње дру штве них то ко ва пу тем ме ди ја мо же 
се сма тра ти ду жно шћу па ро ха ко ји же ли да ду хов но ру ко во ди по ве рен му 

10 Овим се про бле ма ти ка ути ца ја на ли тур гиј ску свест не за вр ша ва – при мер је до-
га ђај од пре не ко ли ко го ди на ка да је ви ше сто ти на мла дих Бу га ра, пра во слав них хри шћа на, 
за тра жи ло од сво је па три јар ши је да им на пра ви вир ту ел ну па ро хи ју са пра во слав ним хра мо-
ви ма у окви ру јед ног ин тер нет про јек та, с об зи ром на то да они са вир ту ел ним иден ти те ти ма 
про во де зна чај но ви ше вре ме на не го у ре ал ном све ту. Не ко ће мо жда ре ћи да кон цепт елек-
трон ске цр кве ипак тре ба ис ко ри сти ти да би се при шло мла дим љу ди ма, но пи та ње ко је се 
по ста вља је да ли ти ме спа са ва мо те исте љу де? Нај јед но став ни је ре че но, пр во и основ но пи-
та ње је ка ко ће се и чи ме при че сти ти у та квој за јед ни ци?; О. Су бо тић, Хри шћан ска по ру ка у 
ери елек трон ских ко му ни ка ци ја http://www.pra vo sla vlje.rs/ пре у зе то 21.02.2012.
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на род, јер Цр ква же ли да ослу шку је про бле ме да на шњег чо ве ка и дру штва. 
Пи та ње са ко јим се су о ча ва мо не тре ба да гла си: тре ба ли Цр ква да бу де при-
сут на или не у са вре ме ној јав но сти пу тем ме ди ја, већ на ко ји на чин жи ве-
ти ту при сут ност и де ло ва ти? За то да је мо то плу пре по ру ку све штен ству да 
узму жи вог уче шћа у овом де ла њу ка ко би смо да ли од го вор у ово ме вре-
ме ну, вре ме ну ко је пред нас ста вља огром не иза зо ве. До вољ но је спо ме ну-
ти нар ко ма ни ју, пу тем ра дио еми си ја и ор га ни зо ва них пре да ва ња же ли мо 
да еду ку је мо на шу де цу о овој опа сној по ша сти, а оне ко ји су у њу сту пи ли 
вра ти мо на пра ви пут. Вред ност ова квог про јек та је не из мер на и не ма по-
тре бе на бра ја ти ко ли ко ко ри сних са др жа ја мо же да но си. Сва ка ко да и на-
ши ве ро у чи те љи тре ба да бу ду укљу че ни у ову де лат ност јер су они упра-
во сва ко днев но у шко ла ма, да кле ма тич ња ци ма на ше пи сме но сти. За то оче-
ку је мо плод ну са рад њу из ме ђу њих и свих про свет них рад ни ка, ди рек то ра, 
про фе со ра, пе да го га, пси хо ло га и др. јер су за јед но при зва ни да обра зу ју де-
цу по Хри сто вом ли ку, а пре ко де чи јих ср ца нај лак ше се до ла зи и до ро ди-
тељ ских, да би вре ме ном школ ска ка ти хе за би ла кру ни са на ли тур гиј ском, 
од но сно да ви ди мо де цу са сво јим ро ди те љи ма при сут ну на ев ха ри стиј ским 
са бра њи ма.

Што се ти че те ле ви зи је као сред ства ко му ни ка ци је, и она пру жа раз не 
на чи не са оп шта ва ња хри шћан ске по ру ке. Пред ност у од но су на ра дио је сте 
и ви зу ел ни ефе кат, па се на да мо да кроз уз ра ста ње у по гле ду ра ди ја мо же мо 
вре ме ном от по че ти и овај про је кат.

Ра дио, ин тер нет и те ле ви зи ја не мо гу ни ти тре ба да за ме не жи во ис-
ку ство уче ство ва ња у ли тур ги ји, да кле у са мом жи во ту Цр кве, али сва ка ко 
да мо гу да упу ћу ју и по зи ва ју на уче ство ва ње у њој. Цр ква увек го во ри кон-
крет ном чо ве ку у кон крет ном вре ме ну, свет је ме сто су сре та Бо га и чо ве ка, 
за то по тру ди мо се да осми шља ва мо на чи не ка ко би по ру ка је ван ђе ља би ла 
што ви ше до ступ ни ја сви ма.
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NAJAVA KONFERENCIJE

SEĆANjEIZABORAV
(1516. maj 2016)

Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a: 
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije i Odsek za sociologiju Filozof-
skog fakulteta u Novom Sadu organizuju jednom godišnje naučnu konferenciju. 
Tema konferencije 2014. godine bila je: Humanitarni rad verskih zajdnica. Tema 
za 2015. godinu je Socijalni problemi krivice, dok je za 2016. godinu Sećanje i 
zaborav. Pozivamo čitaoce da svoje radove prijave preko sajta CEIR-a.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, 
istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, 
koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otva-
raju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i una pređenja ver-
ske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve kon ferencije i potom zborni-
ci radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu iz-
među nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka 
koji su mogući.

Prof.drZoricaKuburić
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
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CONFERENCE ANNOUNCEMENT

REMEMBRANCEANDFORGETTING 
(May 1516, 2016) 

 
Registrations for the conference on the website of the CEIR:  

www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion and the Department for So-
ciology of the U niversity in Novi Sad organize an academic conference once a 
year. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious 
Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 
2016 is Remembrance and Forgetting. We call our readers to submit their papers 
vie the CEIR’s website. 

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theolo-
gians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of 
different theoretical and religious schools, who would present their ideas and re-
searches on these important issues that open a possibility of solving practical pro-
blems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve re-
ligious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and follow-
up conference proceedings will contribute to a dialogue between science and re-
ligion, as well as to a dialogue in a social context. 

 
Prof.ZoricaKuburić,PhD

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
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