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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 unified presupposed foundations for integration. This work searches for the common philosophical, 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, postmodernism

Introduction and Definition of Terms
The title of this article primarily encases four theoretical realms: the “mind
of Christ” (spiritual), philosophical foundations (philosophical), Christian (theological), 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 relationship and possibly the integration of Christian faith and the science of psychology 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 exactly 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 psychology, 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 presents a much broader discussion.
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with practice, or faith with practice, or faith with learning or faith with vocation, or religious experience with therapy? In other words, what precisely are the relata in the integrative relationship? And furthermore, what exactly does the term „integrate” mean? Does it mean merely to relate, or does
it mean, more specifically, to combine, to harmonize, to unify, ... what integrates with what and what is the precise character of that integrative relationship? (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 psychology 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 Psychology, 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 worldview 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 following:
[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 religious, 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 longer 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 psychology 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 psychology. 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 worldviews, 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 evangelical Protestant perspective will be recognizable in the text. Christianity is presented 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 psychology 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 philosophical assumptions of Christianity and psychology should be done within the spiritual context of the metaphor of the ‘mind of Christ.’ I am adopting here an assumption 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-powered theological and spiritual, but still has philosophical inference. The mind of
Christ is defined here as the ultimate realization of the complete spiritual amalgamation 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 psychological paradigm. There is more about this postmodern perspective later.
The methodological approach of this work consists of three major subdivisions, as I try to investigate a philosophical foundation for Christian psychology. First, I will assess briefly some already existing models of the integration
of Christian worldviews and psychology. Second, in making an attempt to create an alternative model of this integration, I will look at some characterizations
and clarifications of a unified foundation for the integration. The most foundational and the most general approach to reality, that is, considerations regarding

8
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God and the nature of the human being, is naturally philosophical. Philosophical 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 program, 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/theology perspective. From secular psychology, there are at least four basic models offered in Deryl Stevenson’s Psychology and Christianity Integration: psychology
against religion, psychology of religion, psychology parallels religion, and psychology integrates religion. The Christian viewpoint presents four corresponding
models: Scripture against psychology, Scripture of psychology, Scripture parallels 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 attention. In the context of the discussions that search for the “holy grail” of the integrative 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 stresses three existing models:
1. The critical-evaluative mode, where religious suppositions give us a perspective 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 humanity psychologically.
3. The dialogical mode of mutual influence between religion and psychology (Jones, 2006: 255).
The critical-evaluative mode may affirm the primacy of the religious worldview and the revelation of God (both in suppositions and content), over the scientific 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 fideism. Alvin Plantinga, distinguished philosopher of religion from the University 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” (Plantinga 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 perhaps, content of knowledge, in the evaluation of scientific claims of psychology. I
doubt that this model would satisfy Christian scientists and psychologists in general, who know that reason plays a major role in forming and evaluating the suppositions and substance of the science of psychology. Reason seems to be a necessary prerequisite if we wish to make an effective integration of faith and psychology.
The constructive mode, on the surface, seems even more extreme a position than the critical-evaluative mode. However, it speaks about understandings
(although religiously grounded) as a starting point of dialogue with psychology. Here we have the possibility of a Christian model and a psychological model, 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 demonic possession. When psychology exhausts all its knowledge and methodology in
trying to define or explain this oddity in certain human beings, a Christian worldview 2 might be able to go one step further by affirming the reality of demon-possession, and in so doing, provide new insights into psychological approaches to
distorted behaviour. Of course, a rational explanation of this aspect of the Christian worldview would need to be understandable to those committed to the worldview of psychology. Revelation is a substratum, but the religious belief in demon-possession would have to be explained in language understandable by psychology scientists.
2 Of course, not all Christian worldviews accept the ontological reality of demons. I approach 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 integration calls for additional insights or clarifications in the exploration of the experiences of human beings. This transcends observational data and purely scientific 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 phenomena 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 conversion. 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 definition 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 supposition. 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 standpoint 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 integrating 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 emphasize 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 biblical 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 psychology 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 psychology—an example of this would be Ruble’s 1975 book, Christian Perspectives 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 presuppositions 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 Freud, and the logical positivists. One of Nelson’s most helpful (if brief) discussions is on the “Failure of Logical Positivism” and its replacement today with an operative neo-positivism that retains positivism’s classic hostility toward religious modes of knowing while embracing more fulsome
discussion of core assumptions and blending elements of classic empirical verificationism with broader methods for ascertaining scientific validity (Jones 2006:253).

Whatever the discoveries in science, it is clear that psychology, metaphysically speaking, is based on the assumption of positivistic naturalism, which is always antagonistic to a religious worldview. Whether we speak of classical positivism or neo-positivism, or any scientific approach, naturalism is the underlying
metaphysical assumption. According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy, although it is very difficult to define naturalism in its ontological (metaphysical) 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 metaphysically, 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 closely 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 involves the contention that processes are reducible to physiological, physical or chemical events, and even that social processes are reducible to relationships between and actions of individuals or that biological organisms
are reducible to physical systems [sic] (Positivism, WP).

Epistemological foundationalism and reductionism is, therefore, the essential epistemological assumption of psychology. To sum up, psychology, in its
foundational suppositions and premises, is based on the metaphysical assumption of naturalism and the epistemological assumption of positivism. Positivistic 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 content or its logical consistency, precisely because God and His revelation, according 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 understanding), especially in the attempt to define and systematically present the
deposit of faith, namely, beliefs. And it is still faith that is the foundational epistemological assumption, not reason. Reason just responds to, and categorizes, the
content of propositions about God already given and revealed by God. The Christian faith is, consequently, based on the metaphysical assumption of supernatural 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 human agency.
The most important question for this paper is this: Is it possible to somehow 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 psychology, with the metaphysical presupposition of supernatural revelation of God, taken
for granted in the Bible and the Christian worldview? How can we bring together 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 positivistic) project behind. 3 Postmodernism, with its emphasis on the critique of absolute 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) physical 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 human knowledge.
In quantum mechanics, the Heisenberg uncertainty principle states
by precise inequalities that certain pairs of physical properties, such as position 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 knowledge 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 itself. That is, a system cannot be defined to have simultaneously singular values of these pairs of quantities (Heisenberg Principle of Uncertainty, WP).

I am sure you have already recognized where I am heading to. If the system itself (namely nature or reality) has an inherent ability to behave unpredictably and inexplicably, this means that nature in itself has some secrets or mysteries that cannot be explained or predicted solely by the traditional laws of naturalism. 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” metaphysical 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 mystery (including the possibility of divine creation) in the reality of the human being, 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 entities like God and his revelation, has become more and more an aspect of scientific research, even in psychology. I will offer one recent example of research. Justin Barrett holds a PhD in experimental psychology from Cornell University. He
is also a professor at Calvin College and the University of Michigan, the founding 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 Believe 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 specifically, 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 immediate and natural knowledge of something like God already present in the structure 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 integration of the epistemological assumption of contemporary psychology and a biblical worldview. That assumption might be that religious knowing is an integral principle 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 reality, including the human being, which is a part of the supernatural revelation/creation 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 cohesive assumptions of psychology and the Christian worldview, we have a responsibility to rethink consequent implications for a Christian psychology program.

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

17

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 guidelines) 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 naturalistic and positivistic tendencies in science, and recognize scientific “paradigm shifts”.
– Remain open for the possibility of mysteries in the scientific investigation of reality, including humans, precisely because these ambiguities
are a part of nature itself.
– Recognize that the revelation of God (in its non-verification approach) 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 experience but also in nature itself . It unquestionably exists in an appropriate 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 psychology 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 keeping a moderate dialogical model in mind, we can move a step forward and
affirm that Christianity needs psychology, and that they can both share unified 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 academic “schizophrenia” because they will not be able to build up a cognitive 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 epistemological 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 program. The only point possibly missing here is the crucial element of not becoming 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-human 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 psychology, 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 powerless 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 1958:337338).
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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 epistemološkim pretpostavkama ili preduslova neophodnih za integraciju hrišćanstva i psihologije. To može biti životna konstrukcija za moguću implementaciju programa hrišćanske psihologije.
erna

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

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 predstavlja 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 tokom 20. veka bio nepovoljan, pojedine verske grupe, kao što su nazareni, veoma rano počinju 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 pitanja emigracije, integracije imigranata i odnosa matične zemlje prema iseljenicima
ključni za razumevanje aktuelnih migracijskih procesa. Tokom poslednje dve decenije, etnološke i antropološke studije sve više u središte svog interesovanja stavljaju fenomene vezane za migracije, dijasporu, gastarbajtere, akulturaciju etničkih zajednica u dijaspori i transnacionalizam. Tako je i proučavanje različitih oblika kolektivnih identiteta i njihovih promena u slučaju iseljeničkih zajednica posebno zaokupljalo pažnju istraživača i postavila temelj istraživanjima migracija u Srbiji (up.
Pavlović 1991, Lukić-Krstanović 1992, Blagojević 2005, Sikimić 2012, Antonijević 2013). Pored etničkog identiteta, u studijama migracija sve više se pridaje značaj odnosu religije i migracija, posebno ulozi religije u procesima integracije u novoj sredini, konverziji ili promeni religije, kao i vezi koja se putem crkve/verske zajednice 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 složenim pitanjima vezanim za iseljavanje sa prostora Balkana, posebno etničkih ili verskih 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 verske prirode. U nastojanju da doprinesemo istraživanjima emigracije etničkih manjina, 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 etnografskim istraživanjem Rumuna povratnika na prostoru južnog Banata (u nekoliko etapa tokom 2014. i 2015. godine), kao i istraživanjem rumunske nazarenske zajednice u Ohaju (SAD) tokom 2015. godine. Cilj ovog rada je da ukaže na ulogu religije, naročito malih protestantskih zajednica, na procese emigracije i integracije ove
etničke manjine sa prostora Vojvodine u Severnu Ameriku. Problematika emigracije Rumuna sa prostora Rumunije u Severnu Ameriku zaokupljala je, do sada, pojedine rumunske autore, koji su pokušavali da objasne razloge emigracije tokom novije istorije (Popescu 1977, Gârdan & Eppel 2012, Vâtcu & Bădărău 1992). Međutim, iseljavanje Rumuna koji žive van granica Rumunije, odnosno rumunske manjine 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 neoprotestantskih iseljenika poreklom iz Banata u Severnu Ameriku. Reč je o tzv. dvostrukim 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 istraživanja ukazali na značajnu ulogu religije kao svojevrsnog „kanala“ ili puta za iseljavanje. 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 dominantne okvire pravoslavne kulture koja preovlađuje kod Rumuna na ovim prostorima. Odlaskom u Severnu Ameriku, neoprotestanti bivaju prihvaćeni kao jedni od
mnogih izvorno protestantskih zajednica i njihov dosadašnji marginalizovan položaj koji su imali u matičnoj zemlji se iseljavanjem značajno menja. Pored toga, neoprotestantizam je imao važnu ulogu i u slučaju povratnika koji su u Banatu osnivali nove zajednice ili pomagali obnovu postojećih, po uzoru na one kojima su pripadali u Severnoj Americi.
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Kako je položaj neoprotestantskih zajednica u različitim društvenim i političkim 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 stanovanja. 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 članovi odbijali da služe vojsku i nose oružje zbog čega su osuđivani na višegodišnje zatvorske kazne. Nešto kasnije, nepovoljan položaj u kojem su se našle sve
neoprotestantske zajednice u komunističkoj Jugoslaviji uslovio snažne migracijske talase ka Severnoj Americi i Australiji. Međutim, rezultati kontinuiranih kvalitativnih terenskih istraživanja religioznosti Rumuna u Vojvodini, koje se realizuju od 2008. godine do danas, pokazuju da su i druge neoprotestantske zajednice bile sklone migracijama (npr. nazareni).
Tekst koji sledi podeljen je u dve tematske celine. U prvom delu, predstavljena 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 Kanadu i religijske pripadnosti Rumuna nakon iseljavanja.
2. Rumuni u srpskom Banatu
Kada je nakon završetka Prvog svetskog rata i raspada Austrougarske monarhije 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 koji 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 etnički 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 srpska nacionalna manjina, u naseljima sa sličnom etničkom strukturom kao i u zapadnim delovima ove provincije. Položaj rumunske manjine u srpskom i srpske manjine u rumunskom delu Banata je nakon rata regulisan mnogobrojnim međunarodnim i bilateralnim ugovorima (Popi 1996, Maran 2012). Nakon završetka razgraničenja u Banatu, položaj Rumuna se poboljšao, u poređenju sa prvim godinama nakon rata, kada su postojali određeni problemi u smislu priznavanja građanskih prava u jugoslovenskoj državi (na primer, neučestvovanje na izborima za Ustavotvornu skupštinu 1920. ili u agrarnoj reformi) (Mitrović 1975). Tako su Rumuni 1923.
osnovali Rumunsku stranku u Kraljevini SHS, na parlamentarnim izborima te godine su dobili prvog poslanika u skupštini Kraljevine, 1933. je potpisana Jugoslovensko-rumunska konvencija o uređenju manjinskih osnovnih škola u Banatu, a 1936.
je osnovano kulturno udruženje Astra u jugoslovenskom Banatu (Popi 2001). Nakon Drugog svetskog rata kada je Banat Ustavom iz 1946. ušao u sastav Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja je bila deo Narodne Republike Srbije i FNRJ, njihov položaj je doživeo određene promene. Kulturna, obrazovna i uopšte identitarna komponenta koja se ticala kako Rumuna, tako i drugih manjina, bila je dirigovana od strane državnih vlasti, što je s jedne strane omogućilo stvaranje jedne manjine
„po meri“ novih vlasti, ali je takođe stimulisalo bržu integraciju rumunskog stanovništva u opšte društvene tokove koji su bili prisutni u jugoslovenskom društvu. Napominjemo samo da je od svih institucija bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta, najviše izgubila rumunska pravoslavna crkva, u uslovima verske politike koju su
vodile komunističke vlasti prema tradicionalnim verskim zajednicama na prostorima 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 masovno iseljavanje u zemlje Zapada i uz asimilacju koja je prisutna u mešovitim naseljima, glavni faktor opadanja broja Rumuna u srpskom delu Banata poslednjih decenija. U pogledu religijskog identiteta Rumuna u srpskom Banatu, tokom 20. i početka 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 pojavile 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-

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

25

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 različitim neoprotestantskim zajednicama – nazarenskoj, adventističkoj, baptističkoj, pentekostalnoj. 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% pravoslavnih. 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 konfesije. 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, nemačkog i mađarskog, međutim vremenom su i većinske pravoslavne etničke zajednice, kao što su Srbi i Rumuni, prelazile su u neoprotestantizam. Nazareni su
bili prva nova protestantska zajednica koja je otvorila put osnivanju sličnih verskih tradicija, nastalim iz radikalnih ogranaka reformacije, pre svega anabaptizma
i nemačkog pijetizma. Pojava drugih neoprotestantskih zajednica, baptista, adventista, metodista, pentekostalaca, na prostorima Banata, doprinela je stvaranju religijski heterogene slike društva, u vremenu koje su obeležile dramatične društvene, političke i verske promene. Kao najstariji neoprotestanti, nazareni se u rumunskim naseljima Banata pominju tokom druge polovine 19. veka. Zbog svog pacifističkog ubeđenja, odbijanja nošenja oružja i polaganja zakletve, za vreme Prvog
i Drugog svetskog rata veliki broj nazarena je osuđivan na kazne zatvora, a veći broj vernika i emigrirao je u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Australiju. To se u velikoj meri odrazilo na smanjenje broja vernika u nekada veoma brojnim nazarenskim zajednicama u srpskom Banatu. Iako je nakon Drugog svetskog
rаtа gаrаntovаnа sloboda veroispovesti i vlasti nisu zаhtevаle od nаzаrenа dа polаžu zаkletvu, sukobi nаstаju kаdа su nаzаreni odbili dа učestvuju nа glаsаnju, protiveći se, između ostalog, i kolektivizaciji imovine. Iz tih razloga, pedesetih godina 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“, omogućeno slobodno putovanje i legalan odlazak na rad u inostranstvu (Antonijević,
Banić-Grubišić, Krstić 2011, 989–1011). Kako su nazarenske zajednice na prostoru 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. Najveći uspon adventizma zabeležen je između 1910. i 1920. godine. Kada je reč o Rumunima u srpskom delu Banata, u Bаnаtskom Novom Selu je osnovаnа prvа аdventističkа zаjednicа 1910. godine sа 13 vernikа, dok će nаrednih godinа broj vernikа
biti u porаstu. U Alibunаru, lokаlnа аdventističkа crkvа nosilа je nаziv Alibunаr–Petre, što govori o uključivаnju vernikа iz Petrovog selа (dаnаs Vlаdimirovаc) u rumunsku 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 Austrougаrskoj, emigrirаo je u Sjedinjene Američke Držаve početkom 20 vekа. U Americi
1910. godine upoznаje аdventističkog propovenikа J. F.Huenergаrdtoma, koji je među mlаdim emigrаntimа sа prostorа Austrougаrske trаžio potencijаlne аdventističke misionаre. Po povrаtku iz Amerike u rodni krаj, Krаineаn osnivа lokаlnu аdventističku crkvu, u kojoj je bio veomа liberаlаn, što gа dovodi u sukob sа аdventističkom 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. Adventisti su se u rumunskim selimа okupljаli po kućаmа, а krštenjа su obаvljаli nа obližnjim rekаmа ili jezerimа. Tokom Drugog svetskog rata, adventisti postaju i formalno 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 Severne Amerike. Orgаnizovаniji misionаrski rаd zаpočet je pedesetih godinа, evаngelizаcijаmа 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. Prvi 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 svetskog rаtа, zаhvаljujući misionаrskim nаporimа Belgrаdeаnа i njegovih sledbenikа, kаo što su zаjednice u Uzdinu, Mаlom Središtu, Bаnаtskom Novom Selu,
Grebencu, Mаrkovcu, Vojvodincimа, Jаblаnci, Pаrti, Alibunаru i dr. Zа osnivаnje lokаlne bаptističke crkve bilo je neophodno dvаnаest krštenih vernikа. U pojedinim 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 uticаlo 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 pentekostаlcem 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 Kuštilju, Mаrgiti, Vojvodincimа. Posle Uzdinа, brojnijа zаjednicа osnivа se u Vlаdimirovcu, 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 zаjednice osnivаju se u Mаlom Žаmu, Vojvodincimа, Kuštilju, Bаricаmа, Mаlom Središtu, Seleušu, Alibunаru i Vršcu. Iаko mаlobrojne, rumunske pentekostаlne zаjednice u srpskom Bаnаtu imаle su česte kontаkte sа zаjednicаmа u Rumuniji. U početku zаjednice su osnivаne nezаvisno jednа od druge, а tek nаkon Drugog svetskog
rаtа dolаzi do boljeg orgаnizovаnjа vernikа, kаdа se osnivа i Sаvez rumunskih pentekostаlnih 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 Severnu Ameriku nailazimo na prelasku iz 19. u 20. vek. To iseljavanje se nastavlja 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 porodice prelazile u Novi Svet. To, naravno, nije važilo samo za rumunsku populaciju 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 uslovima ekonomske eksplozije u Sjedinjenih Američkih država, koja je zahtevala radnu snagu da bi je zaposlila u industriji, rudarstvu, građevinarstvu i u drugim privrednim granama. Nakon pauze od nekoliko godina za vreme Velikog rata, taj
proces je nastavljen u međuratnom periodu, ali je sada, pored Sjedinjenih Američkih država, izuzetno postala privlačna i Kanada, a delimično i Argentina i Brazil, pa čak i Australija. Najveći broj iseljenika odlazi za Kanadu krajem dvadesetih 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 Argentinu, ali je ukazivala i na probleme na koje su nailazili emigranti u Kanadi. Istovremeno je zainteresovanima pružala neophodne informacije o administrativnim i
drugim praktičnim pitanjima potrebnim za putovanje preko okeana, ili čak objavljivala reklame agencija koje su prevozile putnike do tih destinacija.
I ovoga puta je osnovni razlog napuštanja banatskog sela ležao u ekonomskom faktoru, jer su u emigraciju krenuli pretežno siromašni seljaci, zato što su Rumuni kao neslovenski narod bili izuzeti iz agrarne reforme koja je početkom dvadesetih godina bila sprovedena u Kraljevini SHS, ali delom i pripadnici srednjih slojeva seljaka, u potrazi za boljim životom. U tom kontekstu važno je pomenuti i činjenicu da je u međuratnom periodu bilo i iseljavanja Rumuna iz srpskog Banata, pretežno siromašnih seljaka, u rumunski Banat i u Dobrudžu. Ta iseljavanja, masovnija nego pre Velikog rata, počela su bitnije da utiču na demografsku situaciju u banatskom selu, odnosno na osetnije smanjivanje broja Rumuna u srpskom Banatu.
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Nakon završetka Drugog svetskog rata i uspostavljanja komunističkog režima 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 Sjedinjene Američke države ili Kanadu. Ilegalni prelasci jugoslovensko-italijanske granice su bili jedan od načina da se dođe do željenog cilja. Iako je bilo i puno slučajeva neuspešnih prelazaka granice, veliki broj Rumuna je ipak uspešno prešao u Italiju i nakon određenog vremena stigao do željene destinacije. Sredinom šezdesetih
godina jugoslovenski komunistički režim, shvatajući ekonomsku situaciju i problem 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 tadašnje 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 najbolje 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 zapošljavanje 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, turizmu ili nekim drugim privrednim granama, dok su njihova deca ostala u zavičaju
sa starijim članovima porodice, koji su brinuli o domaćinstvu. Članovi tih porodica koji su radili u inostranstvu ulagali bi zarađeni novac u domaćinstvo i u poboljšanje 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, domaćinstva onih koji su otišli u Ameriku su polako, ali sigurno propadala.
Od polovine sedamdesetih godina iseljavanja Rumuna na Zapad stagniraju, 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. Razlog smanjenju interesovanja za odlazak preko okeana je povoljna ekonomska
situacija u zemlji, koja je obezbeđivala dobar životni standard građanima Jugoslavije, 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 izbijanjem 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 ekonomske situacije u kojoj se nalazila zemlja. Sada su i oni koji su se nalazili na takozvanom „privremenom radu“ u zemljama zapadne Evrope odlučivali da sa sobom povedu i svoju decu, što je učinilo da mnogobrojne porodice ostanu bez mlađih naraštaja u domaćinstvu i da se takva domaćinstva ugase smrću starijih članova porodice.
Stanovništvo koje je iz položaja nacionalne manjine, prvo sa teritorije Austrougarske 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 Banatu, niti sa identitetom Rumuna iz matične države. Taj „višestruki“ identitet se razlikovao 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 zajednicama. Kada je reč o SAD, to su pre svega gradovi Njujork, Čikago i Detroit, a u Kanadi su rumunski emigranti poreklom iz srpskog Banata najviše naselili Hamilton i Kičiner. Naravno, tamo gde ih je bilo u većem broju, osnovali su različita nacionalna, kulturna i sportska udruženja, a od posebnog značaja je i njihovo organizovanje na verskom planu, pre svega oko Rumunske pravoslavne crkve i neoprotestantskih zajednica. Od pomenutih kulturnih udruženja, najzačajnije 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 postizao zapažene rezultate u fudbalskim ligama države Njujork. U Kanadi je najpoznatije udruženje „Banatul“ iz Kičinera, te „Udruženje Rumuna iz Vladimirovca“ (rum. Societatea Românilor din Petrovasâla), osnovano 1954, koje tradicionalno organizuje u Prinstonu (Ontario) takozvani „Picnicul petrovicenilor“, početkom jula svake godine. U prilog činjenici da je kod Rumuna u Severnoj Americi prisutan višestruki identitet navodimo podatak da se na ovom skupu konverzacija 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 jezika komunikacije, koji je po mnogo čemu specifičan i zaslužuje veću pažnju etnolingvista 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 zamene jezika (naglašavamo da veći broj pripadnika mlađe generacije, koja je rođena i odrasla u Americi, poznaje samo engleski jezik). Ako ovome dodamo činjenicu 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 asimilaciju s jedne strane, ali sa druge strane geografska blizina omogućava da to stanovništvo 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 pripadnosti 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 Severnoj Americi priključivali nekima od njih, Rumuni iz srpskog Banata imali su značajnu 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 Rumuniji, pa sve do 1989. godine, rumunski imigranti poticali su gotovo isključivo sa prostora srpskog Banata. Najveći broj imigranata, svakako, činili su pravoslavci, koji
su se još početkom 20. veka ujedinjavali u parohije, po uzoru na protestantski model. Pravoslavna religija predstavljala je važan element kolektivnog identiteta Rumuna u prekookeanskim zemljama, stoga je osnovan i veliki broj pravoslavnih parohija (Gârdan, Eppel 2012, 268). Prva rumunska pravoslavna parohija na teritoriji Severne Amerike je osnovana 1902. godine u Regini (oblast Saskačevan u Kanadi), nakon što je, počevši sa 1895. godinom, došlo do naseljavanja većeg broja Rumuna sa prostora tadašnje Austrougarske (Erdelj, Banat i Bukovina). Prva parohija
na teritoriji SAD osnovana je 1904. u Klivlendu. Prve parohije su osnovali svetovnjaci, da bi tek nakon njihovog osnivanja došli u Ameriku i prvi sveštenici, sa prostora 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 osnivanja prvog protoprezviterata, koji je u svom sastavu imao 16 parohija, a na njegovom čelu se nalazio sveštenik Mojse Balea. Kako se broj doseljenika koji su bili vernici Rumunske pravoslavme crkve povećavao iz godine u godinu, sveštenici
koji su se nalazili na čelu parohija su zatražili od Svetog Sinoda iz Bukurešta osnivanje 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 Rumuniji, bio sprečen od komunista nakon Drugog svetskog rata da napusti zemlju i da
se vrati u Ameriku, na vanrednom kongresu sveštenika i vernika Rumunske pravoslavne eparhije u Detroitu (1947) doneta je odluka da se Eparhija izdvoji iz sastava
Rumunske patrijaršije. Rumunska patrijaršija iz Bukurešta je međutim 1950. osnovala novu episkopiju (od 1974. uzdignuta na rang arhiepiskopije) za pravoslavne
Rumune u Severnoj Americi, tako da su u sledećim decenijama praktično postojale dve rumunske pravoslavne strukture – jedna samostalna: Rumunska pravoslavna
episkopija Vatra Românească (rum. Episcopia Ortodoxă Română Vatra Românească), na čijem čelu se nalazi episkop Natanijel Popp, i druga: Rumunska pravoslavna 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, najviše su odlazili Rumuni nazareni i adventisti. Možemo pretpostaviti da razlog veće emigracije među pripadnicima ove dve zajednice, pored ekonomskog faktora,
predstavljaju njihova verska načela koja su od strane države sankcionisane. Mnogi su, u potrazi za „slobodnim“ društvom, bežali od surovog verskog i političkog
progonstva. Zbog izrazitog pacifizma, prigovora savesti, odbijanja polaganja zakletve, nazareni su kao zajednica bili najviše izloženi progonstvu. Kako bi izbegli vojnu obavezu, mnogi nazareni su ilegalno pokušavali da pređu granicu i stignu 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 područja bili glavni protagonisti u uspostavljanju veza sa svojom „braćom po veri“
u prekookenskim zemljama (Aleksov 2010, 289). Nešto kasnije će i Srbi, Rumuni, Mađari i Slovaci nazareni krenuti putem nemačkih nazarena u potrazi za verskim 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 Amerike, Apostolsku hrišćansku crkvu i Nemačku apostolsku hrišćansku crkvu. Podela
zajednice nastala je zbog određenih običaja koje su praktikovali evropski nazareni (odvojeno sedenje muškaraca i žena, određeni način oblačenja i sl.), kao i zbog
upotrebe nemačkog jezika, koji je, kako navodi Bojan Aleksov, bio zvanični jezik 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 ostajali bliži svojim etničkim grupama i bogosluženju na maternjem jeziku nakon emigracije. Tamo gde je bilo moguće, nazareni su u SAD i Kanadi formirali zajednice sa članovima svoje etničke manjine (Nemci, Rumuni, Srbi, Slovaci, Mađari). 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 nazareni. Interesantno je napraviti poređenje zajednica u Severnoj Americi i Australiji. Mnoge zajednice u Australiji osnovali su emigranti iz Jugoslavije nakon šezdesetih godina. Iako nazarenske zajednice postoje u većim gradovima: Pertu, Melburnu, Brisbejnu, Sidneju, broj nazarena već godinama stagnira i iznosi između
400 i 500 vernika. Za razliku od zajednica u Severnoj Americi, nazareni u Australiji ostali su privrženiji „modelu“ konzervativnijih evropskih zajednica. Oni su
ostali bliži tradicijama koje su doneli iz Jugoslavije, Mađarske i Rumunije. Apostolska 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 konzervativnim. Pre nekoliko godina nastala je podela među nazarenima u SAD na „Western Conference“ (liberalniju struju) i „Eastern Conference“ (konzervativniju).
U okruženju izrazite religijske raznolikosti, kao i zbog prisustva manje konzervativnih zajednica, članovi Apostolske hrišćanske crkve u SAD i Kanadi nemaju
toliko uspeha u pridobijanju novih članova, upravo zbog izraženog neprozelitizma. Liberalnije Apostolske hrišćanske crkve (primer Ontario Christian Fellowship u Ohaju) promovišu svoja verska učenja ljudima van zajednice i imaju razvijen 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 nazarena nisu jedinstvene, iako se baziraju na izvornom učenju švajcarskog osnivača
Samjuela Henriha Freliha, postoje različiti ogranci u okviru ove zajednice. Brojnije rumunske nazarenske zajednice u SAD nalaze se u Ohaju, Njujorku, Detroitu 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 između 1950. i 1960. godine. Adventistički vernici su vrlo često u potrazi za poslom koji ne podrazumeva rad subotom, odlazili u zemlje zapadne Evrope, pre
svega u Nemačku, ali i u Severnu Ameriku. Rumunski emigranti adventisti iz srpskog 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 migracije odlaskom u Australiju 1959. godine. Pre Drugog svetskog rata nije bilo Rumuna 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, emigracija 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 smešteni u logorima u Italiji, nakon čega bi odlazili dalje. Prema podacima naših sagovornika tada skoro da i nije bilo rumunskih baptističkih crkava u Severnoj
Americi, dok nisu otišli Rumuni iz srpskog Banata. Tako su u Kanadi 1922. godine zabeležene samo dve rumunske baptističke crkve, uz jednu adventističku i sedam rumunskih pravoslavnih crkava (Poprescu 1977, 487). Uz pomoć američkih
baptista, Rumuni su osnivali manje zajednice i gradili molitvene domove. Osamdesetih godina počeli su da pristižu Rumuni iz Rumunije, a naročito posle rumunske revolucije iz 1989, tako da je danas u tim crkvama oko 95–98% Rumuna poreklom iz Rumunije. Crkve su se brojčano povećale, dok je broj Rumuna poreklom iz srpskog Banata ostao isti. Oni su integrisani u zajednicu rumunskih baptističkih crkava za SAD i Kanadu, bogosluženja se odvijaju na rumunskom jeziku. Rumuni iz srpskog Banata čine mali deo rumunskih baptističkih zajednica u
SAD i Kanadi. Tako, npr. u Kičineru u Kanadi ima oko 300 rumunskih baptističkih 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 pentekostalci emigriraju u inostranstvo šezdesetih godina 20. veka (Mozor 1998, 13).
Mnogi vernici nakon odlaska u Ameriku, pomažu zajednicama u srpskom Banatu da sagrade molitvene domove ili kupe crkvene zgrade. Interesantan je podatak, koji navodi pastor pentekostalne zajednice u Vršcu Marinike Mozor, da je prva 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 Američke Države bila isključivo izazvana ekonomskim faktorom (Gârdan, Eppel 2012,
206), u ovom radu nastojali smo da ukažemo i na druge aspekte rumunske emigracije u Severnu Ameriku, iz ugla religijskih migracija Rumuna neoprotestanata. Konverzija Rumuna u neoprotestantizam u srpskom Banatu, u bliskoj je vezi sa
pitanjima migracija, budući da su se obraćenja odvijala u inostranstvu ili posredstvom sveštenika/pastora iz inostranstva. Odlazeći u inostranstvo, Rumuni su ostali privrženi verskim zajednicama kojima su pripadali, što je predstavljalo i važnu
osnovu za njihovu integraciju u novom društvu, ali je iskazivalo i izraz zajedništva. U kontekstu emigracije, religija predstavlja jedan od ključnih markera identiteta 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 koriste verske institucije kao sredstva za očuvanje kulturnih tradicija i etničkih granica (Fenggang, Ebang 2001, 367–378). Oslanjajući se na navedenu distinkciju, Rumune neoprotestante koji naglašavaju nadnacionalni princip u okvirima svojih zajednica možemo svrstati u prvu grupu, dok su Rumuni pravoslavci bliži drugom navedenom modelu. Takođe, religijski identitet ponekad postaje važniji za emigrante nego što je to bio slučaj u matičnoj zemlji. Naročito u američkom kontekstu, gde
bivaju okruženi različitim verskim zajednicama, najčešće protestantskim ili evanđeoskim. 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 veroispovesti 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 etnički 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 izmeštenom 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 Romanians in the Banat region. The second part is devoted to the issues of emigration to overseas 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 number of researchers who have been trying to explain the reasons for emigration in the recent history. Although the topic of this paper is a special type of migration – religious migration, 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 political 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 different 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-Protestant 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 political 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 religious freedom. By going to the New World, the Romanians joined already existing neo-Protestant or they established new communities, which would greatly affect their integration into 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 were free to exercise their religious practices with no restraints within the new communities.
Key words: emigration, Romanians from the Serbian Banat, religious identity, integration, North America
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ХРИШЋАНСТВО И ИСЛАМ ДАНАС
Резиме
Ислам је последња и велика монотеистичка религија настала на Блиском
истоку. Неоспорни утицаји јудаизма и хетеродоксног јудеохришћанства у обли
чавању Мухамедове религијске свести присутни су не само у Курану, него и у дог
матском учењу ислама, који се кроз митско-поетски оквир, исказао као наставак
семитског монотеистичког циклуса зачетог на истоку. Као што је рабински ју
даизам себе сматрао религијом откровења а Јевреји себе Богом изабраним наро
дом тако је ислам покушао себе да инкорпорира као последњег преносиоца коначне
истине и објаве о постојању само Једног и Јединог Бога. Са обзиром да хришћани
уче и исповедају да је једино хришћанство Богом откривена религија која је људи
ма дата у савршеној и оваплоћеној Богочовечанској Личности Господа Христа та
ко је и исламска догматика развила учење о Курану као о утекстовљеној Речи Бо
жијој, која се као Алахово ненадмашно језичко дело и даље у свету интерпретира.
Кључне речи: Куран и Библија, Јудеохришћани и муслимани, библијски про
роци, есхатолошка вера у Махдија и религијски синкретизам.

Ислам је уз хришћанство и јудаизам једна од три савремене монотеи
стичке религије коју је свету даровао неисцрпни духовни зденац семитског
древног Истока. Специфичност исламске религије огледа се у томе што је
она својим строгим монотеизмом и етичким доктринама успешно замени
ла не само паганску религију и свест многобожачких Арабљана, већ и у то
ме што је започела и делимично завршила монотеистички цилус монотеи
зма на Блиском истоку. Стога се у историјско-религијској науци али и запад
ној оријенталистици феномен ислама све више концептуално смешта у је
дан цивилизацијски континуитет који се доживљава као тешко објашњиво
чудо. Да би смо макар делимично објаснили интерактивни однос између ове
две велике религије неопходно је упознати се са културном морфологијом
ислама јер и хришћани и муслимани деле „заједничко културно и религиј
ско тло“. Да би се ова тврдња проверила навешћемо њихова религијска ис
ходишта као и културолошко-цивилизацијска наслеђа али и нека непремо
стива догматска учења.
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Исламско је веровање да је Алах одвајкада људима слао пророке (не
би) и посланике (ресул) с фрагментарним порукама истинске вере да их под
сети на Споразум из правечности (мисак) kaда су људи још пре стварања
света и човека изрекли речи куранског тевхида и потврдили веру о постоја
њу само једног и јединственог Бога.1 Народи су на ове Алахове знаке остаја
ли углавном неми или су, пак, прво прихватали, а касније одступали од пра
воверности на ово усвојено учење. Стога је Мухамед и себе сматрао при
званим да као последњи веровесник и „печат пророка“, човечанство подсе
ти на ово архетипско вероисповедање (homo islamicus) које је било упућено
прво Арабљанима, па тек онда и свим другим народима. Алах је, као свога
посланика и веровесника ислама, недокучивим провиђењем одабрао Муха
меда, без икаквих божанских или натприродних атрибута, да он буде обја
витељ „добро чуване“ небеске Табле (мајка Књиге).2
Друга важна исходишна тачка исламске вере је позивање на хришћан
ски култ вере у „Бога оца Аврама, Исака и Јакова“, у коме се отац Аврам на
води као „пријатељ Божији“ (сура 4, 125) који није само узор за Мухаме
да него је и „узор у вери“ (сура 2, 124). Заправо све три религије се позива
ју на култ вере у Бога „оца Аврама“ који је веровао само у једнога Бога. Иако се вера у Бога Аврама, Исака и Јакова током историје различито рефлек
товала; јеврејска заједница се позивала на своју религијску самосвест о иза
браности Израиља, од свих народа на земљи, док новозаветна заједница ве
ру у оца Аврама види као догађај који се, једном и за свагда, испунио у Ису
су Христу.3 На сличан концептуални начин и ислам тежи да потврди веру
1 Као најстарије архетипско сведочење вере исламског монотеизма између Творца,
његове творевине и будућег човечанства јесу речи куранског тевхида које сведоче о суштин
ској формули исламског вероисповедања коју правоверни муслиман, jeзиком и срцем, при
хвата изговарањем истине о постојању само једног и јединога Бога. Први део шехаде гласи:
„Сведочим да нема Бога до Аллаха! Сведочим да је Мухамед Алахов посланик!“ Ова шехада
се потрђује и прихватањем тзв. друге истине мисака о постојању само једног и јединог Бога.
Више о томе види: S. Nasr, Kuran-Božija Riječ, izvop znanja i djela, u knj. „Kuran u savremenom
dobu“ priredio E. Karić, Sarajevo 1991, стр. 27; А. Dragović, Šta je islam, Beog rad-Kulturni cen
tar Islamske Republike Iran 2002, стр. 27–28.
2 О природи Мухамедовог надахнућа много се расправљало ван исламског света,
за муслимане је његова провенијенција сам темељ вере и она не може ни у чему бити спор
на. Са друге стране коментари међу немуслиманима су многобројни од рационалистичких
и апологетских па све до до идеолошко-политичких. Уп. Д. Танасковић, Ислам: догма и жи
вот, Београд 2008, стр. 26–27; А. Јанулатос, Ислам, Београд 2005, стр. 68–69.
3 У Књизи поновљених закона (7, 6) се вели: „Јер си ти народ свет Господу Богу сво
јему, тебе је изабрао Господ Бог твој да му будеш народ особит мимо све народе на земљи“ , а
у Делима апостолским се каже (3, 13): „Бог Аврамов и Исаков и Јаковљев, Бог отаца наших,
прослави Сина својега Исуса…“. Међутим с обзиром да новозаветна заједница види слику
„оца Аврама“ као догађај који се испунио у Исусу Христу то нам говори о основној хришћан
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у оца Аврама а самим тим и веру у раније библијске пророке, јер на тај на
чин успоставља везивну линију аврамовског верског континуитета с двема
претходним монотеистичким религијама. Разлог је вероватно тај што је ме
ђу Мухамедовим присталицама било припадника који су заступали јевреј
ску традицију измешану са „многобожачком религиозношћу и оријенталнохришћанским химнама“ које је у Арабији било заступљено у форми хани
фејског песништва.4 Зато и Куран често говори о „религији Аврамовој“ где
се отац Аврам често наводи као „ханиф“ тј. као заступник чисте и праве ве
ре у једнога и јединога Бога.5
Трећа важна полазна тачка Мухамедових јавних проповеди биле су
стварање света ни из чега и постојање страшнога суда које су и касније ре
зултирале његовим личним самоубеђењем да је он, последњи веровесник,
призван да буде и упозоритељ и опомињач о долазећем гневу Божијем али
истовремено и доносилац једне радосне и спасоносне вести изложене у Ку
рану коју су, по његовој тврдњи, Јевреји и хришћани својим нејединством
искварили. То је једно од могућих објашњења зашто Куран квалификује Је
вреје али и хришћане као „фалсификаторе Писма“: „Ми смо завјет прихва
тили и од оних који говоре: Ми смо кршћани, али су и они добар дио оно
га чиме су били опомињани изоставили, зато смо међу њих непријатељ
ство и мржњу до Судњег дана убацили; а Аллах ће их сигурно обавести
ти о ономе што су радили“ (сура 5, 14). Важно је нагласити и то да исламска
традиција изричито наглашава да је Мухамед Куран примио у форми гото
вог саопштења, у трајању од укупно 23 године, кроз низ сукцесивних обја
ва, на арапском језику и да га даље у неизмењеном облику пасивно предао.
Мухамедов задатак је био да као последњи међу свим пророцима и посла
ницима прво Арабљанима, затим и свим другим народима саопшти истину
у коју „не може бити сумње“. Дакле, Куран за муслиманског верника није
продукт људског дела, настао као писана реч људска, већ представља даљу
ској истини да „Бог Логос постаде тело“ (Јов 1, 14) и да се у тој тајни отелотворења и очове
чења Бога у Христу Богочовеку налази тајна спасења света и човека а то је Црква Богочове
ка Христа као „заједница тела и крви Христове“ (уп. 1 Кор 10, 16–17).
4 Више о томе види: T. Nagel, Der Weg zum geschitlichen Mohammed, in: Religionsun
tericht an höheren Schulen 2008, str. 127, R. Uri, Hanifiyya and Kaba, in: jerusalem Studies in Ara
bic and Islam 13 (1990), str. 85.
5 Религија Аврамова (види суре: 2, 130.135; 4, 125) је према Курану једина права мо
нотеистичка религија, која је још у поретку стварања света и човека спојена са исламом. Зато
се и отац Аврам наводи и као прототип „правог верника“, који је био први муслиман (2, 128)
и као такав он је од Алаха предодређен да буде верницима узор у вери, јер Куран вели: „Учи
нићу да ти будеш људима узор у вјери!“ (сура 2, 124). Напомена: коришћен је превод Кура
на од Бесима Коркута, Сарајево 2001.
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предају Речи Божије или како то коментарише Ј. ван Есс „то значи да ће се
Реч Божија и даље интерпретирати“.6 Затим се та Реч Божија записује и она
постаје „утекстовљена“, материјализована Књига (мусхаф) у облику Кура
на. Дакле, оно што у хришћанству одговара оваплоћењу Речи Божије у са
вршеној Богочовечанској личности Господа Христа, то се у исламу испоља
ва у облику Књиге-Курана. Поред ове основне разлике између исламског и
хришћанског поимања Речи Божије, важно је напоменути и то да муслима
ни поштују Мухамеда не као Бога, већ као носиоца откривења који је људи
ма, посредством арханђела Гаврила, саопштио Реч Божију. На тај начин и
рецитовање Курана за муслиманског верника, по речима А. Шимел, постаје
чињеница „сакраменталног акта“ коју је и Мухамед, доживео током прима
ња куранске објаве.7 Из таквог верског става дошло је у IX веку до форми
рања догме о „неоспорљивости и непреводивости Курана“, тј. о чудесном
карактеру Курана.8
Што се садржаја тиче, Куран у великој мери преузима тематику ста
розаветне библијске историје али и јудејске апокалиптичке књижевности и
митологије, тако да се може констатовати широка заједничка основа изме
ђу исламске Свете књиге Курана и цивилизацијског културног наслеђа се
митских народа.9 Посебно библијске поучне и пророчке приче чине знача
јан део наративне поет ике куранских сура, али са тенденцијом да су ти са
држаји интерполацијом саопштени у функцији приказивања нове истине и
исправљања заблуда ранијих веровесника чија је мисија коначно исказана
у Курану. Поред јудео-хришћанске синкретички преобличне егзегезе Куран
садржи исламску есхатологију и апокалиптику којим је одговорио не само
на ондашње него и на савремене друштвене потребе који су као такви јед
6 Уп. J. Vаn Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine
Geschichte des religiosen Denkens im frühen Islam, Bd. IV, New Jork 1997, стр. 622
7 Уп. А. Schimmel, Die Zeichen Gottes. Die religiose Welt des Islams, München 1995,
str. 206.
8 Уп. С. Симић, Ислам као религија и култура, Фоча 2014, стр. 54–55.
9 У Курану се, поред Мухамеда, помиње 26 пророка, од којих су четири арабљан
ска, осамнаест је старозаветних, три су новозаветна, док се о двојици говори атрибутивно,
али без хронолошког реда. Исто тако насловно се помињу тзв. Божије књиге: Теврат („То
ра“), Зебур („псалтир“), Инџил („Јеванђеље“). У изворима и учењима ислама, који су јудеохришћанске провенијенције, посебно место заузима учење о анђелима који су чувари Мајке
књиге од којих су Алаху најближи (мукарабун): Џибрил, Микаил, Азраил и Исрафил док се
пали анђео Иблис јавља и као шејтан (сатана). Особито су у исламу есхатолошке представе
о Судњем дану и апокалиптици допуњени паганским, јудео-хришћанским и митолошко-ду
алистичким учењима гностичког типа који су вековима настајали као продукти разних хете
родоксних учења широм Блиског истока. Више о томе види: С. Симић, Библијски и апокриф
ни текстови у Курану, Београд 2010.
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ном и за свагда озакоњени Алаховом вољом. Раскидајући са паганском про
шлошћу, он је у раним меканским сурама, кроз поезију, уобличио свест Ара
бљана да се бескрајна благост може очекивати само за послушне и побожне
вернике која је предочена ехталошким описима рајских вртова у којима ће
бити у изобиљу свега онога о чему је житељ безводне и пустињске Араби
је само сањао. Тема долазећег и наступајућег Судњег дана у Курану се пове
зује са вером у Бога коме ће претходити разни апокалиптички догађаји ко
ји ће указивати на крај и свршетак света.10 Међутим, одлучујућа је при том
фундаментална разлика између библијских поучних и пророчких прича ко
је имају месијански и христолошки карактер и ванбиблијских текстова и
личности које је Куран у појединим контурама интерполацијом конципирао.
Дакле, сви пророци и посланици не преносе само идентичну и исту објаву
него и лично преживљавају судбину која се у мањој или већој мери огледа и
у личности Мухамеда и његовог времена и зато се може говорити и о изве
сном куранском „типизирању“ и „шематизирању“ појединих библијских и
ванбиблијских личности и догађаја.11
Као класичан пример Мухамедове интерпретације библијских и ван
библијских апокрифних списа поменућемо и исламско схватање хришћан
ске вере у Свету Тројицу, Исуса Христа и Пресвету Богородицу, чији су
сегменти за нас православне хришћане најважнији. Куран о томе каже: “О
сљедбеници Књиге не застрањујте у свом вјеровању и о Аллаху говорите
само истину: Месих, Иса, син Мерјемин само је Аллахов посланик и Ри
јеч Његова коју је Мерјеми доставио и Дух од Њега; зато вјерујте у Алла
ха и његове посланике и не говорите: Тројица су! Престаните боље вам је!
Аллах је само један Бог - хваљен нека је, зар Он да има дијетe?! Његово
је оно што је на небесима и на Земљи, и Аллах је довољан као заштитник“
(сура 4, 171). Курански изрази „Дух од Њега“ и „Реч од Њега“ по исламским
егзегетама се односи на то да је кроз творчеву „Реч“ формиран живот Ису
сов као посланика Божијег, а да је „Дух“ узрочник зачећа. Из тога је касније
10 Курански предзнаци Судњег дана и часа у великој мери подсећају на новозаветно
откровење и визију св. Јована Богослова: појава „животиња из земље“ подсећају нас на зна
ке из Јовановог откровења (уп. 13. главу), приче о „диму“, исто тако, подсећају на изразе из
Апокалипсе (Откровење 9, 2), Јеџуџ и Меџуџ су заправо библијски Гог и Магог (Откровење
20, 7–9). Исламско је веровање да ће, уочи Судњег дана, два азијатска и дивља народа Јеџуџ
и Меџуџ развалити гвоздене бедеме у које их је закључао Зулкарнејн „Двороги“ (тј. Алексан
дар Велики) и вршити пустош на Земљи. Више о томе види: H. Stieglecker, Die Glaubensle
hren des Islams, Paderborn-München-Wien 1962, стр. 742–744; J. Henninger, Spuren christlicher
Glaubenswahrheiten im Koran, Fribourg 1951, стр. 107–108.
11 Више о томе види: R. Paret, Mohammed und der Koran, Stuttgart 1980, str. 95; K.
Prenner, Die Stimme Allahs, Religion und Kultur des Islams, str. 44–46. Упореди суру 11, 120.
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и резултирало сасвим погрешно исламско схватање Тријадологије као три
теизма (Алах, Исус, Марија) која је исламска егзегеза применила и на хри
шћанско учење о једносуштности Тројединога Бога.12 На сличан начин Ку
ран говори и о тзв. „лошим хришћанима“ који говоре: „Бог је Месих, син
Мерјемин… Аллах је један од Тројице… или О Иса, сине Мерјемин, јеси
ли ти говорио људима: Прихватите мене и мајку моју као два Бога уз Ал
лаха…“ (суру 5, 72-73 уп. са суром 5, 116).
Ова три христолошка исказа Курана врло јасно говоре о Мухамедо
вом монофизитском схватању хришћанства: Бог је Месија –„inna al-Lāha
huwa al-masīh“-, које муслимани схватају у том смислу да је човеку – Ме
сији придодата сама Божанска природа, или другим речима да је Христос
искупитељско име Божије, заправо понављајући стара јеретичка учења ко
ја је Црква осудила већ на Трећем васељенском сабору у Ефесу 431. годи
не и на Четвртом васељенском сабору у Халкидону 451. године. Тако уви
ђамо да је Мухамед својим личним размишљањем дошао до закључка да је
Господ Христос само савршен човек али не и Бог јер је Алах недељив, не
ма детета и тој јединости Божијој се не сме приписати неко друго својство
или особина, јер то је смртни или неопростиви грех (ширк) који се не мо
же опростити. Куранско непомињање Христовог Синовства Божијег, кон
кретно у меканским сурама, значи да је оно специфично хришћански из
раз, који се у исламу не среће и да је Мухамед, а затим и потоња исламска
егзегеза, јеванђељске исказе о Сину Божијем схватила у биолошко поли
теистичком смислу.13 Интересантно је нагласити и то да Куран поред тзв.
„лоших хришћана“ који верују у Сина Божијег и у Свету Тројицу познаје
и тзв. „добре хришћане“ који могу бити на правом путу само уколико сле
де: „Посланика, вјеровјесника, који неће знати ни да чита ни да пише ко
јег они у Теврату и Инџилу записана налазе…“ (суру 7, 157 уп. са суром
61, 6).
Можда је то био разлог зашто је Мухамед оспоравајући савршену
Христову Богочовечанску природу и допринео да се Господ Христос од
стране шиитских и суфијских егзегета схвати као симбол духовности и да
12 Уместо да Тројичност о једносуштном Богу схвати као Три личности а једног Бо
га по суштини, исламска егзегеза је Троједног Бога схватила као Три одвојене личности или
три посебна божанства аналогно људској-биолошкој шеми: Отац, син и мајка н на тај начин
дошла до следеће тритеистичке формуле Алах -Исус (Реч) - Дух (Марија). Више о томе ви
ди: C. Schedl, Muhammad und Jesus, Wien 1978, str. 473–475; Buschke, Jesus-Stein des Anstos
ses, Wien 2000, str. 137–138; O. Schumann, Der Christus der Musalime, Gütersloh 1975, str. 31.
13 Уп. K. Prenner, Christen und Muslime - zwei Wege, aber ein Ziel, in: Urtia VII 1/ 1998
(11), стр. 147–158.
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се радије говори о Христовој духовној тј. човечанској, а не о његовој Божан
ској природи. Господ Христос се у исламској мистици често назива чудо
творцем и лекаром који је васкрсавао људе из мртвих силом његовога духа,
док је од стране персијских песника опеван као велики лекар и аскета ко
ји је његовом „магијом“ лечио болесне. Тако је, на пример, велики персиј
ски мистичар и песник Џелалудин Руми (+1273) у свом познатом делу „Ди
ван Шемси Тебризију“, Исуса Христа често опевавао као великог лекара ко
ји је и „чиста љубав“ и да „сви који долазе к вратима Исусове ћелије бива
ју његовим дахом (духом) излечени од болести“. Руми, на другом месту на
сличан начин говори, да ко заиста воли Бога учествује у његовом даху и да
смо: „Ми лекари спретни, јер смо Христови ученици“.14 Посебно су суфимистичари развили мистички пут личног усавршавања као и учења о инте
лектуалном начину сазнања Бога које је ал Халаџ (+922) дефинисао као пут
„сједињења са Богом“ развивши при том и учење о „сједињењу с Творцем“
(хулул). Исто тако и суфијски зикр, стално сећање на Бога, подсећа нас на
хришћанску oријенталну молитву непрестаног призивања Христовог име
на. Велики персијски мистик и књижевник из XII века Сенаи у песми под
насловом „Виђење Бога“ каже:
„Божија светлост нама сија,
Са образа твога,
Збаци вео с лица свога,
Да угледам Бога!“15
Посебно су шиитски имами развили суптилније представе о „скри
веном“ имаму и о „очекиваном“ Махдију, за разлику од сунита, који ће по
њиховом веровању бити само привремени спасилац човечанства. Махди
јев долазак пред Судњи дан повезан је са појављивањем Деџала, ислам
ског Антихриста, кога ће Исус погубити Дахом својих уста и да ће он об
новити пољуљану и палу веру и да ће након тога наступити четрдесетого
дишње примирје „у дисању земље“ и да ће онда Земљом завладати правда.
Обећани Махди ће поново доћи неки други пут или при некој другој пару
сији када ће наступити као Судија који ће судити и Јеврејима и хришћани
ма. Има и мишљења да код дуодецималних шиит а вера у обећаног Махди
ја се заправо односи на јеванђељски „обећаног Духа Утешитеља“, који се
14 Више о томе види: A. Šimel, Isus i Marija u islamskoj mistici, Zagreb 2009, str. 79–81.
15 Уп. F. Bajraktarević, Iz persijske književnosti, Beograd 2012, str. 77.
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помиње у Јовановом јеванђељу (14, 26-27), на основу којег су шиити раз
вили погрешно учење о „имаму оживљења“ који ће на крају света доћи као
потпуни и савршени човек и открити смисао свих пророштва. Код неких
шиитских група, поштовање ка Алију води ка дивнизацији (гулат), што је
код неких морало бити оцењено као грех политеизма и излажење из исла
ма. Против застрањивача су званични верски ауторитети обзнањивали фе
тве. Неке шиитске групације имају езотеријску доктрину као што су „але
вити“ који верују у манифестацију Бога кроз Алија и друге имаме чији се
творац Ибн Нусајрија, средином IX века, прогласио „капијом“ (баб) тј. об
јављивачем десетог имама Алија ал Хадија. Нусајризам се проширио у Си
рији, Либану и југоисточној Турској. Интересантно је да њихов верски ка
лендар садржи сунитске, шиитске и хришћанске празнике, међу којима Бо
жић и Васкрс и да поред хришћанских имена практикују богослужења по
кућама уз коришћење тамјана, свећа и освећеног вина. Као спој између ши
изма и суфизма може се навести секта „кизилбаша“, састављена од Туркме
на и Курда, који су слични „бекташијама“ а који мешају турска преислам
ска веровања суфизам и хуруфизам. Поред Турске присутни су и на Балка
ну, особито у Албанији.
Исто тако и шиитска секта „друзи“ верује да је шести фатимидски
султан ал Хаким умислио да је Бог и да је захваљујући Персијанцу Хамзи
развијена доктрина да је за праву веру довољно само „исповедити јединство
Бога“. Након ал Хакимовог тајанственог нестанка (1021) „друзи“ верују у
привремену „скривеност“ имама и обичај им да се у контакту с муслимани
ма изјашњавају као муслимани а са хришћанима као хришћани. На сличан
начин и „језиди“, чијих присталица има у Курдистану, Месопотамији, Си
рији и Кавказу, верују да Бог јесте творац али не и одржавалац света, јер је
то поверено Мелеку Таусу, символу бесмртности и сунца. Њихов синкрети
зам се огледа у вери у метампсихозу као и у неке хетерогене елементе као
што су: крштење, ломљење хлеба, обрезање, пост, дервишки плес и одлазак
у неке хришћанске цркве и посета гробних места. Ову феноменологију син
кретистичке гносе са средиштем у Месопотамији, сједињују разни елемен
ти као што су мешавина хришћанства, манихејства, ирански гностицизам са
тенденцијом дивинизације историјских личности, који су муслиманима по
знати по куранским Сабејцима. Такав религијски синкретизам је нарочито
приметан на Балкану где углавном преовладава османски сунитски ислам
ханефитско верско правне школе и умерене теологије која подразумева и де
ловање бројних дервишких редова који су одиграли значајну улогу у исла
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мизацији.16 У целини посматрано структура исламских заједница на Балка
ну подразумева следеће етничке компоненте као што су најбројније ислами
зовано становништво чинили Албанци, Помаци, Торбеши и Горани; затим
Турци који су након повлачења наставили и да живе на Балкану и то у Маке
донији, Космету и Тракији. Има и мишљења да је данашњој Турској дипло
матији, осим Блиског истока и Кавказа, најбитнија неоосманистичка пер
цепција Балкана и да је он као наслеђе османске Румелије, кључан за циви
лизацијски идентитет који Турцима обезбеђује проходност ка универзалној
модерности. Отуда и доктрина тзв. „стратегијске дубине“ по којој је Осман
ско царство првенствено било балканска држава и да Турска као наследница
Османског царства жели да Балкан претвори у савремену Румелију која ку
ца на врата ЕУ. На тај начин Турска жели сопствену верску политику на Бал
кану а самим тим и да задржи одређени ниво контроле и утицаја.17
Данас савремени исламизам учествује у ономе што је С. Хантигтон
назвао „судар/сукоб цивилизација“, првенствено између Запада и арапскомуслиманске културе која је динамичнија у оном смислу у којем тежи да ре
формише друштво на културном и политичком нивоу. Исламизам јесте, јед
ним делом, револуционаран али и фундаменталан јер је настао као реакција
према западној секуларистичкој идеологији и политици колонијализма, док
са друге стране не осуђује капитализам и међународно економско устрој
ство који се „не супротстављају исламском прогресу“. Ислам у данашњем
плуралистичком свету пролази кроз процес брзих промена у областима ре
лигијског, политичког и социо-економских збивања. У исламском свету и
даље преовладава став да секуларна култура Запада није могла а ни у ско
ријој будућности неће моћи деловати на свест радикалних муслимана, јер је
Запад погрешно наметнуо „универзалне појмове о демократији и световно
сти“, чији су ставови уперених против ислама, док поборници реформиста
и секулариста тврде, да адекватно схваћена модерност није уперена против
ислама. За већину данашњих муслимана ислам је на „шеријатски начин де
16 О томе нам сведоче разна дервишка братства и поштовање текија од стране крип
тохришћана али и Турака, Албанаца у Приштини и Скопљу. Таква традиција османског типа
се нарочито укоренила у БиХ. Исто тако, имамо и обрнуте случајеве као што је посета хри
шћанских манастира и цркава али и целивања светитељских моштију од стране локалног му
слиманског живља у Рашкој области у Црној Гори и на Космету. Више о томе види: С. Симић,
Утицај исламске цивилизације на материјалну и духовну културу балканских народа, Часо
пис „Годишњак“, бр. X, Православни богословски факултет, Фоча 2011, стр. 121–135; Љ. Чо
лић, Прилог проучавању међусобних хришћанско-муслиманских односа, Прилози за књижев
ност, језик, историју и фолклор, књ. LXXI, св. 1–4, Филолошки факултет Београд 2006.
17 Више о томе види: Д. Танасковић, Неосманизам: доктрина и спољнополитичка
пракса, Београд 2011, стр. 128–153.
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мократичан“ и да се под појам „теодемократија“ истичу два основна прин
ципа: Алахова апсолутн власт и човеково намесништво (хилафет) на ово
ме свету. Такав концепт демократије у муслиманским земљама није проти
ван политичком исламу јер претендује да своје вредности наметне као једи
но истинске, и то не само свим муслиманима, него и припадницима других
религија. Демократија у исламским земљама не може а да не буде мусли
манска јер су њени субјекти муслимани а не хришћани и Јевреји и стога су
идеје верске слободе искључиво исламске и оне као процес реисламизације
треба да јачају и афирмишу те процесе.
И на крају, нека ми буде дозвољено, да у циљу дијалога изнесем опти
мистичко мишљење да се ислам може у доктринарном смислу трансформи
сати. О томе нам сведоче не само умерени теолози, него и мислиоци модер
нистичког и секуларистичког усмерења, који теже осавремењивању мусли
манског погледа на свет уз укидање институције џихада и шеријатског прак
се заштите заснованих на статусу тзв. зимија.18 У савременим европским др
жавама не могу живети муслимани и зимије, већ само равноправни грађани
а предуслов за то је „ментални преокрет“ у главама оних од којих тај пре
врат зависи. Уз прихватање верског и културног плурализма може се радити
ка новијим евро интерпретацијима ислама и о његовим либералнијим вари
јантама тумачења а самим тим пружити шансу и за успешнији интеграцију
„евроис лама“ у савременим секуларним друштвима.

18 Савремени покрет реформиста, подстакнут од прве половине XIX века модерни
стичким идејама Сејид Ахмед кана (+1898) и Махмуда Абдуха (+1905), тежили су световном
модернизму, почевши од извора вере (Курана и суне). Тежили су „модерној теологији“, одно
сно новијем тумачењу ислама. Супротно њима ортодоксни реформисти на челу са Решидом
Ридом (+1935) тежили су „исламизовању модерности“ и враћању идеалу Мухамедове прве
мединске државе, док су радикалнији фундаменталисти попут Сејида Кутба (+1966) у Егип
ту и Мавалане Абул Ала Мавдудиа (+1979) у Пакистану, тврдили да су секуларизам и ре
формизам неспојиви с исламом који је као Божији поредак дат људима преко исламске Све
те књиге Курана. Са паралом ислам влада и никада неће бити побеђен тежили су исламској
„номократији“, при чему апсолутна владавина припада једино Богу. Уп. С. Симић, Ислам као
религија и култура, 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 Judeo-Christianity on Mohammed’s religious 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 Semitic monotheistic cycle conceived in the east. As Jerabean Judaism is considered a religion 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 only the One and Only God as the last prophet. Considering that Christians teach and confess that Christianity is the only religion that is God-revealed, people are given the perfect God-embodied Personality of Our Lord Jesus Christ. Similarly, the Islamic dogmatic teaching developed the belief that the Koran is a textual Word of God, which is continually interpreted in the world as Allah’s superior linguistic.
Key words: Koran and the Bible, Judeo-Christians and Muslims, Biblical prophets, Eschatological faith in Mahdi and religious syncretism
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DE(KON)STRUKCIJA POLITIČKOG –
IZMEĐU TRADICIJE I MODERNOSTI
Religijska diskursna perspektiva

Rezime
U radu se ispituju diskurzivne prakse, strategijske i pregovaračke, oko odnosa religijskog i političkog u kontekstu izdvojenih primera tekstova u časopisu Pravoslavlje.
Cilj rada je ukazati na interpretativne okvire, retoričke ansamble i „pojačavajuće“ toponime koji uzmiču pretenzijama ka univerzalnosti, i otvaraju prostor za de(kon)strukciju
uobičajenih poimanja povezanosti između religijskog i političkog. Kroz prizmu dihotimije tradicionalnog i modernog, politike čija je logika deliberacija i nepredvidljivost, i religije 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 ekvivalencija 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, posebno u periodu post-socijalizma. Dublje analize odnosa svata i svetog iz različitih disciplinarnih perspektiva, kao i i konkretne analize u kontekstu „balkanizacije“ 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 poimanjem 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 neizvesnost 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 zaboravlja1 Zlatiborka.popov.momcinovic@ffuis.edu.ba
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le svoje univerzalne vrednosti i poruke i „sužavale“ ih u etno-nacionalne okvire. One su praćene fenomenima „poricanja (zvaničnog i nezvaničnog) i pamćenja
(skrivene historije...)“ (Abazović, 2010: 109), a vezano za različita istorijska razdoblja i pitanja (ne)izvesne budućnosti.
U ovom radu ćemo se posebno osvrnuti na Srpsku pravoslavnu crkvu koja je najčešće bila na udaru zbog svog „sudara“ sa svetom s obzirom da ima prefiks nacionalne crkve i da je tokom istorije imala posebno mesto u srpskoj državotvornosti. Takođe, neki istupi njenih zvaničnika u kontekstu recentne prošlosti i sadašnjosti su posebno doprinosili kriticizmu, pa makar ovaj bio i pojednostavljen, pogotovo ako imamo u vidu olako „upadanje u klopku sopstvene političke instrumentalizacije“ (Blagojević, 2005: 150). Posebno se ukazivalo na ideologizaciju i na opasnosti od tzv. etnofiletizma, iako su uporedo slate i miroljubive i mirnodopske poruke, a što nas dovodi u žižekovsko iskušenje poimanja
ovog procesa kao ideološke praske dezidentifikacije, budući da isti ne proskrbljuje 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 proizlazi 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 pristupa u analizama. Takođe, ako imamo u vidu izraženu hiperreligioznost kod pravoslavnog 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 činjenicu da religijska kao ni politička univerzalnost (npr. ljudskopravaška) nikada ne
može biti „neutralna“, pošli smo od pretpostavke da ona ne može ni u istraživačkom smislu biti sveobuhvatna. Kako je problem istraživanja užlebljen u sâm pojam religare – koji znači povezati, proizašla je potreba da se u kontekstu izdvojenih narativa o povezivanju religijskog i društvenog (pri čemu je ono društveno
uvek isprepleteno sa političkim budući da predpolitičko društveno stanje „postoji“ samo na ravni fikcije) pokušao steći doduše uzak, ali opet dublji uvid u načine diskursne proizvodnje ove povezanosti.
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U radu se koristila diskursna analiza sadržaja tekstova objavljenih u Pravoslavlju – zvaničnim novinama Srpske patrijaršije, u periodu januar-mart 2014
godine, u rubrici Crkva i društvo. Ciljevi istraživanja su da se utvrdi narativizacija i re/kontekstualizacija mesta i uloge Srpske pravoslavne crkve u javnom prostoru, a kroz prizmu dve analitičke kategorije – tradicija i modernost odn. modernizacija, 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 otkrivanje niša za de(kon)strukciju dosadašnjeg i dominantnog načina adresiranja političkog u pozicijama i narativima Srpske pravoslavne crkve odn. onih koji istupaju 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 „označavanja“ i interpelacije religijskog i političkog u njihovoj međuigri. Poseban fokus je stavljen na interpretivni okvir ili tzv. mentalne mape, kao i na retorički ansambl i toponime koji se koriste u navedenoj rubrici u listu Pravoslavlje. Dve navedene 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 srpskog naroda) se postavlja situaciono i tematski u analiziranim tekstovima i na komunikativan, tematski distinktivan i strateški način inkorporira (pretpostavljena) zdravorazumska znanja, interese, namere, ciljeve svojih čitaoca (van Dijk,
2009:8). Unošenjem novih i starih informacija, socijalnog i personalnog, očekivanog i neočekivanog (ibid, p. 9) konstruišu se diskursi kao komunikativne aktivnosti, 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 dubinskog istraživanja i otvoren pristup koji je multidimenzionalan, kompleksan i produkt različitih disciplinarnih interesa, ali ono što im je zajedničko je konstruktivna priroda diskursa kao društvene aktivnosti u određenom kontekstu (v. Bloomeart, 2005). Diskurs kao kompleksan komunikacijski proces, niz diskurzivnih događaja koji adresiraju određenu oblast ili temu (Teun van Dijk) kao takav i ne mo2 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 otkriva 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 objektima, pri čemu pak sâm diskontinuitet proizvodi semantičko polje političkog, te
je nalaženje izlaz u heterogenosti neopozivo (Butler, 2007:171). Sudar kontinuiteta i diskontinuiteta na nepreglednoj ravni političkog kao neizvesne delatnosti,
a ne apodiktičke istine i religijskog kao neizvesnog iščekivanja eshaton-a je utoliko „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 prostor za međuigru različitih retoričkih repertoara i njima odgovarajućih toponima,
iako se ulozi crkve u tzv. kritičkoj javnoj sferi često ad hoc pridaje konzervativni 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 iskorak autora i autorica iz dihotomnog posmatranja odnosa tradicionalnog i modernog, kada je reč o odnosu religije i političkog. Crkva kao viševekovna institucija ima svoju tradiciju, ali i odgovornost za ovde i sada i naveštenje Hristovog dolaska, 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 komunikativan način inkorporira (pretpostavljena) zdravorazumska znanja, interese, namere, ciljeve svojih čitaoca na strateški način (van Dijk, 2009: 8), kako manifestne, tako i one sublimirane.
U tekstu pod nazivom Teologija i kultura u dijalogu 5 (Značaj interkulturacije) protojereja Aleksandra Mihailovića se postavljaju i kritička pitanja, u smislu
da li je Crkva završila svoju misiju, budući da predstavlja priznati segment srpske kulture. Jer, „ako je već sve stvorila u prošlosti, ostaje joj još samo da iznova kopira samu sebe i još više da okoštava“ (Pravoslavlje, 1127). Uz pomoć kognitivne 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, muzeje. Nova realnost se nagoveštava u smislu vaskrsenja i novog Hristovog dolaska,
ali sa ovim teološkim stavom prestaje i diskusija o daljoj društvenoj angažovanosti – npr. u smislu pripreme Hristovog dolaska, pa se i prostori za dekonstrukciju 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 ideologiziranog 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 niveliše i princip pluralnosti kao bitnog obeležja modernizacijskog diskursa. Iako se on
ne mora i ne treba naknadno inputirati u teološki diskurs, može se npr. integrisati problematizacijom postizanja ovog eshatološkog jedinstva, u kojem se novina
shvata kao neponovljivost. Drugi toponimi kao deo retoričkog ansambala – novi 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 sami 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 mogućeg modela odnosa Crkve i države u postojećem društvenom kontekstu, a kroz
prizmu njihovog tradicionalnog i modernog suodnošenja. Ukazuje se na ograničenja francuskog laičkog modela kao i teokratskog uplitanja crkve u politiku. Takođe, upozorava se i na opasnosti od tzv. sivih zona zloupotrebe crkve od strane politike i obratno i u demokratskim društvima, a što se najčešće odigrava putem nezvaničnih kanala, koji su van očiju javnosti. Tekst na taj način, u svom retoričkom ansamblu kombinuje različiti kontekste, ne koriste se isključivo teološki toponimi i teorijom argumentacije se dolazi do naveštenja (ali ne i otvorenog
iskazanja) demokratskog principa, po kojem crkva treba da bude jedan od glasova u zdravoj političkoj argumentaciji. Time njena pozicija u društvu nije privilegovana po sebi, kao bezupitne čuvateljice tradicije, već je zasnovana na principima pluralizma i zdrave argumentacije. Legitimnost donošenja odluka leži u građanima i njihovim demokratski izabranim predstavnicima, što pak ne sprečava,
već naprotiv podstiče crkvu da na principima dijaloga daje svoj doprinos u iznalaženju najboljih rešenja za određene društvene probleme. To se podupire razli-

56 Zlatiborka Popov Momčinović, Ljubomir Zuber: De(kon)strukcija političkog…
kovanjem tzv. juridičkog od političkog uticaja crkve. Suprotni argumenti koji se
mogu čuti u javnosti su prisutni u retoričkom ansamblu da bi se „pojačao“ vlastiti stav. Oni se odbacuju jer, navodno, počivaju na pogrešnoj upotrebi pojma sekularizacije, što se pojačava i njihovim neimenovanjem („mnogi danas kritikuju 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. umereni 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 takođe 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-moderno 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 opasnosti od nemoći postojećeg teološkog obrazovanja u okvirima pravoslavne crkve, 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 „sintetišuće mostove sa filosofijom, naukom i umetnošću“. Sveobuhvatnost teologije omogućava prevladavanja ograničenja modernosti kroz međusobne susrete budući
da je u centru – čovek kao ličnost i holističko biće, a savremeni moderni nihilizam se upravo prevladava kroz inkorporaciju u novo-večno bogoslovlje. Time se
sprečava marginalizacija Crkve, njeno puko subivstovanje ovde i sada, kao i samozatvorenost 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 preobražaj i teološki eshaton. Retoročki ansambl i korišćeni toponimi su i teološki i
sekularni. Poslednji se uvažavaju, ali se i prevladavaju kroz integrativan teološki pristup, koji je postavljen dijaloški. Tradicija nije tako cilj po sebi, već i sredstvo 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, javna 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-političkom životu.
Sledeći analizirani tekst u datoj rubrici (Pravoslavlje, br. 1028) adresira
korišćenja staroslovenskog jezika u Liturgiji. Interpretativni okvir predstavlja takođe kretanje duž linije tradicionalno i moderno, kroz traženje otklona ali i preklapanja. Naime, verujući s jedne strane prihvataju i upotrebljavaju standardni
srpski jezik, dok je s druge strane u njihovoj svesti prisutna i vezanost za crkvenoslovenski jezik. Podležuća sugestivnost time ukazuje da se tradicionalno i moderno uzajamno ne isključuju. Interpretativan okvir modernosti se vidi i u samim
retoričkim detaljima, isto kao i interpretativan okvir tradicionalnosti, ali se pokušava uspostaviti svojevrsna sinteza. Retorički ansambl modernog se vidi u pozivanju na nauku – u ovom slučaju rezultate empirijskog istraživanja o važnosti sačuvanja 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 crkvenoslovenskom zbog njegove estetske (eufoničnost, pevljivost) i kohezivne dimenzije (spajanje sa drugim narodima iz pravoslavne tradicije) ali se ukazuje i na činjenicu da sami teolozi uviđaju nedostatke insistiranja na crkvenoslovenskom i
da su mladi, skloni kogniciji i racionalizmu, više opredeljeni za standardni srpski jezik. Svojevrstan izlaz se vidi u prisutnosti oba jezika, upoznavanju sa osnovama crkvenoslovenskog i na većem pridavanju važnosti crkveno-jezičkoj politici 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. razvoj faith-based aktivizma čime se prostor za de(kon)strukciju političkog dobrim
delom zatvara. Takođe, sintagma „naviknutost“ kod vernika na crkvenoslovenski 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 tradiciju i zidove porte zapravo i ne problematizuje kao u ranije analiziranom tekstu,
već se interpretativni okvir prevashodno koristi u svrhe razvoja introvertne religioznosti. Toponimi koji dominiraju i koji su mahom jezički i liturgijski takođe
to potvrđuju.
Umesto zaključka
Smrt socijalističke civilne religije, u jugoslovenskom kontekstu civilne religije bratstva i jedinstva (Perica, 2002), je ispraznila javnu sferu kao foyer virtual (sintamga Šantal Muf) i pružila prostor za „punjenje“ iste različitim jezičnim i performativnim „igrama“, uključujući i religijske. One stoga zaslužuju dublje analize, imajući u vidu značaj doživljene religije (lived religion) za refleksiju praktično-teološkog diskursa (Sremac & Beuk, 2013:107). Pri tome, „neki diskurs“ ne možemo posmatrati kao statičko jedinstvo, već kao proces, a što važi i
za religijski diskurs koji transedentalnost povezuje sa diskontinuitetima i prekidima (Butler, 2007:171) koji su utoliko značajniji imajući u vidu važnost subjektivnog iskustva vere i njenog praktikovanja.
U analizama diskursa se ističe da se putem interpretativne, tematske i retoričke organizacije teksta uspostavlja određena vizija sveta, koja se potom „naturalizuje“ kao poželjna, iako se za razliku od npr. kritičke analize diskursa izbegavaju ideološka upisivanja značenja po svaku cenu. Iako se i u analizi diskursa traže skrivena značenja koja leže izvan onoga što je rečeno ili prezentovano, a diskurs posmatra i kao oblik društvene akcije (Bryman, 2013:530), u ovoj analizi,
budući da je reč o tekstovima koji imaju teološku konotaciju istraživani su prevashodno interpretativni okviri i retorički ansambli u duhu aristotelijanske tradicije deliberacije koja može, ali i ne mora da ima politički učinak koji pretpostavlja postojanje zajednice ili grupe, tj. onog MI. Jer, živuća vera (lived religion) često izmiče strukturaciji, kao i „živući“ teološki tekstovi iz naše analize. No, društveno-političke religijske interpelacije, iako ne mogu da dokinu razvalinu između neba i zemlje, mogu da je izlože pogledu. Ovaj je, na fonu praktične teologije 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 diferenciju u konstrukciju onoga MI (v. Mouffe, 2005:84), a što je ova analiza i pokazala. 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 mora nužno iskoračiti u javni prostor budući da npr. želje, izbori i odluke mogu ostati 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 analizirane tekstove koji su ušli u istraživački korpus, je da se odnos tradicionalno i moderno ne koristi isključujuće i dihotomno. Diskurs svakog teksta se zapravo konstruiše 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 konzervativizma, zatvorenog u samog sebe. Uočeni su dijaloški susreti sa modernošću,
no imajući u vidu da nisu problamatizovani sa stanovišta praxisa, već više teološki intonirani čak i u slučajevima kada ne dominiraju teološki toponima, ostaje upitna njihova (politička) dekonstruktivnost koja obično inicira ili bar nagoveštava 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 eshatonu. 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 frames, rhetorical ensembles and „reinforcing“ toponism that withdraw pretensions to universality, and open space for the de(con)struction of common understanding of the connection between the religious and the political. Through the prism of dichotomy between
tradition and modernity, politics which „logic“ relies on deliberation and unpredictability, 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 kognitivno-antropološkog teorijskog bukvara,
pristupim mitu i mitologiji, ali i pristupima mitu i mitologiji klasičnih autora: filologa Fridriha Maksa Milera, folkloriste Endura Lenga, orijentaliste Vilijama Robertsona
Smita, antropologa Edvarda Tajlora, Franca Boasa, Bronislava Malinovskog, Kloda Levi-Strosa, Edmunda Liča i istoričara religija Mirče Elijadea. Rad bi, time, nastojao da
pruži i jednu novu, kompleksnu interpretativnu celinu. Razmatraću, takođe, način na koji mitovi i mitologije funkcionišu u sociokulturnim kontekstima, zatim njihov posvemašni
uticaj na formiranje kulturno-spefične konceptualizacije, to jest epistemologije, ali i karakteristikama mita i mitologija iz perspektive gore navedenog pristupa.
Ključne reči: 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 opreci 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“, „mišljenje“, „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 nemogućnost definisanja kategorije „mit“ proističe iz ishoda definisanja na osnovu konvencije – neinformativnosti ili dezinformativnosti i ekskluzivnosti (u smislu selektivnosti (ne)korespondirajućih mitova ili vrsta mita). Nemogućnost, međutim, 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 nastavi u „budućem svetu“, koji je posve sličan njihovom sopstvenom. Primerci vrste 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 odgovaramo na identična egzistencijalna pitanja, jer nauka – usredsređena na materijalnu sferu stvarnosti – nije kompetentna da to uradi: npr. astrofizika, sve i da ustanovi 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 smisao (delimično) pronalazi operišući mitološkim instrumentarijumom – tako što
njime smešta život u okvir šireg konteksta i utvrđuje prisutnost izvesnog latentnog obrasca koji „baca svetlost“ na osećanje smislenosti i vrednosti života. Pitanje „Čemu mit(ologija)?“, stoga, prirodno postaje suvišno.
Eksplanatornost kojom mit(ologija) utiče na sociokulturnu konceptualizaciju – odnosno epistemologiju u kontekstu antropologije nauke – je ambivalentna: 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 bihevioralnih, kognitivnih i konativnih kategorija, a o čemu ću pisati u poglavljima koja slede. Pristupiću tematici, inače, prvenstveno se oslanjajući na kognitivno-antropološki i socijalno-konstrukcionistički teorijski bukvar, s ciljem da rasvetlim eksplanatorni i kulturno-episteomološko-konstruišući aparat mit(ologij)
a, polazeći od hipoteza:
(1) da konsenzusom marginalizovani ili nazovimo neprihvaćeni „semantički sistemi“ u savremenoj, multikulturalističkoj sredini (latentno) uređuju poje-
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dine segmente sociokulturne epistemologije, tj. da uređuju epistemologiju izvesnog 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 plemenskih društvenih konteksta – slično ritualima i ritualnim zabranama (tabu), sistemima i terminologijama srodstva i magiji – antropolozi i etnolozi su, od mlađih i „naivnijih“ dana svojih (isprva razdvojenih, a kasnije i danas ponegde međusobno 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; ekskavirani antički zapisi, uz pomoć arheologa i filologa doduše, govorili su sami za sebe. Fridrih Maks Miler, nemačko-britanski orijentalista, bavio se sanskrtom i značajan deo života posvetio pedeset i jednom svesku svetih tekstova s
Istoka. Miler se, posredstvom antropoloških i filoloških komparacija, bavio religijom i jezicima antičke Grčke, Rima i Indije, smatrajući da između navedenih
postoji veza (1977 [1892]). Mit, zaključuje on, predstavlja izvesnu „bolest jezika“, 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; citira ga Kasirer 1998:49). Milerovo „danas“, naime, u izvesnom, kognitivno-antropološkom smislu, nalikuje recentnom danas, o čemu ću u predstojećem poglavlju napisati nešto više.
Endru Leng, škotski folklorista, pesnik, romanopisac, književni kritičar i
istaknuti doprinosilac antropologiji, koristio se komparativno-etnografskom metodologijom kako bi rasvetlio starogrčke mitove. Leng, uporedivši naizgled besmislene 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, teolozi, 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 ostalog, dobre referentne tačke za dalja razmatranja u pravcu utvrđivanja načina na koji mit i mitologije stvaraju savremenu epistemologiju sociokulturnih konteksta.

66

Boban Trifunović: Mit(ologija) kroz prizmu kognitivne antropologije

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 predanja sveštenika i naroda, u onoj meri u kojoj se ne sastoje samo od pravila za izvođenje religijskih činova, uzimaju oblik priča o bogovima; i ove priče pružaju jedino 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 [intelekt] nalazi u svom ranom stadijumu, nalik na um deteta“ (1871, I:284). Napominje, međutim, da se prežici (survivals) tzv. „primitivnog mišljenja“ provlače i među „višim rasama“ i da mit prevashodno predstavlja kauzalno objašnjenje
određenih fenomena.
Klasična devetnaestovekovna etnologija, uglavnom, tretira mit kao naivan prenaučni (ili antinaučni) vid mišljenja i objašnjenja spoljašnjeg sveta zarad zadovoljenja „radoznalosti“ „primitivaca“. Kraj klasičnosti u „klasičnom“
nastupa s pristupima Frejzera, Boasa, Šmita, Malinovskog, Levi-Brila, Levi-Strosa i dr. (up. Meletinski 1983:32). Franc Boas, otac američke antropologije, koji se odrekao globalnog evolucionizma i elaborirao metodologiju istraživanja kulturnih areala i difuzije njegovih segmenata (1938a) smatra da nesvesni, automatizovani procesi rezultiraju mitološkim predstavama, običajima i ritualima; takođe prihvata kompenzatorni aspekt mita (1938b, pogl. Mythology
and Folklore).
Bronislav Malinovski, figura u britanskoj antropologiji analogna liku Franca Boasa u američkoj, posmatra mitove kroz prizmu naturalističkog interpretativnog aparata; smatra da mit(ologija) „primitivaca“ nije „u stvari, neka jalova rapsodija, niti besciljno izlivanje uzaludnih maštarija, nego vredna, vrlo značajna
kulturna snaga“ (1971:91). Mit(ologija), konkretnije, opravdava tendenciju verovanja i predstavlja bihevioralno-regulišući instrumentarijum s ciljem realizacije 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(ologija) 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 varijante mita u određenim okolnostima „moraju biti priznate kao istinite, uz napomenu
da se jedna verzija smatra boljom, ili tačnijom od druge“, dok u određenim okolnostima „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) predispozicija za razumevanje i opisivanje ljudskog ponašanja (v. npr. 1970:14). On,
poistovećujući mitologiku sa pseudologikom, piše da nelogičnost religijskih konstatacija 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 fizičkom realnošću, s verovanjem a ne znanjem“ (2002:104). Očigledne su podudarnosti između njegovih i Levi-Strosovih razmatranja i zaključaka. Lič, naposletku, 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 izazivamo 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 etnolozi su, navodi Elijade, odavno ukazali da glavna svrha mita predstavlja ustanovljavanje regulativa za rituale i bitne aktivnosti ljudi; mit(ologija) nije, dakle,
regulativ ograničen na verske postupke (2011:478) jer „mit je presedan za stvarnost kao celinu“ (484).
Mit nam, nastavlja Elijade, slažući se s Levi-Strosom i Ličom, „otkriva stvarnost u koju empirijsko-racionalistička svest ne može prodreti“, odnosno „otkriva ontološku oblast nedostupnu logičkom iskustvu“ i dodaje da se
kao dokaz da dihotomije (npr. „dobro“ : „zlo“) u mitološkoj svesti nisu „anomalije“, 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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„Kolorizacija“ religijskog „tržišta“ (ujedno i revitalizacija pozicije mit(ologij)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 apstrahovanjem finansijskih, političkih i drugih pitanja, svela se (i svodi se) na konflikt
suprotstavljenih epistemologija, ustanovljenih i fiksiranih kontekstualnih matrica, 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, naizgled 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 komponenta religija – razjašnjava identičnim mehanizmima kao i ne-mit(ologija). Upliv
diskursa o konceptualizaciji, u ovom slučaju, podrazumeva i neizbežan upliv diskursa 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 probne [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 „prirodnu inherentnu nužnost jezika“, dok je jezik, prema mišljenju de Sosira, skup nužnih prihvaćenih konvencija unutar sociokulturnog konteksta (1969:19). Mitologija 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“, aludira na „prirodnu inherentnu nužnost“, odnosno – iskazano kognitivno-antropološkim diskursom – na identične misaone predispozicije za stvaranje i objašnjenje
kategorije mit(ologij)a, nezavisno od vremena. Miler, uzgred, dodaje da mitologiju „ne primećujemo, zato što živimo u njenoj senci“ – a tzv. „senka“, bila bi (institucionalni 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 ontološkim 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 neinstitucionalizovani mit – onaj stigmatizovan određenjem fikcije – biva u skladu s
tim određenjem tretiran, a fikcija per se sadrži potporu samo u (fizičkoj) „stvarnosti“. Institucionalizovani mit, konvencijom svrstan u npr. hrišćansku doktrinu, 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 konsenzusom npr. novonastalog alternativnog religijskog ili duhovnog pokreta, kulta ili sekte, legitimitet neinstitucionalnih mitova, pripadnicama i pripadnicima hipotetičke socijalnog konteksta, postaje ekvivalentan legitimitetu mitova u denominaciji 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 evolucionističkoj postavci Tajlora o psihičkom jedinstvu roda homo, uporišnom načelu antropologije (v. npr. Kardiner i Preble 1966:86). Kognitivna antropologija, naime, konkretno uporišno načelo sažima u postavku o jedinstvenim kognitivnim predispozicijama, ali pospešena je, između ostalog, i antropološkim strukturalizmom, 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 religija i pravila koja nalaže mit“. Zapažanja poput ovog i problematizacija „osetljive“ tematike odvele su Robertson Smita na crkveni sud, ali se odbranio i naposletku ostao sveštenik u Škotskoj slobodnoj crkvi. Mitologija, dogmatizovana,
kao što sam naveo, uspešno (ili delimično uspešno) insinuira i ustanovljava epistemologiju zahvaljujući „defikcionalizaciji“ koja prati dogmatizaciju, tj. konsenzus o legitimnosti i „pravoverju“. Kognitivni modeli (ne nužno dogmatizovane) mitologije, ali i misaoni modeli uopšte, formiraju se distribuiranjem znanja, 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, primenjuju se kao smernice (guidelines): inkorporiraju se i procesuiraju jer se primenjuju 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 prethodno spomenuto psihičko jedinstvo roda homo, a smatranjem da mit(ologija) primarno predstavlja uzročno objašnjenje određenih fenomena na mogućnost mit(ologij)a da odgovore na ontološka pitanja, stavljajući time život u kontekst. Nenaučni teorijski aparati s predispozicijama za pružanje egzistencijalnih objašnjenja,
recentnije, jesu opozicija naučnim teorijsko-metodološkim aparatima, a bespogovorno su smatrani i pseudonaučnim na osnovu fiksiranih kriterijuma demarkacije (v. npr. Poper 1991:214–229).
Boas, prisetimo se, prihvata kompenzatorni segment mita, sazdan od emocionalog i kognitivnog podsegmenta. Mit, usredsredio bih se na kognitivni podsegment, (potencijalno ili delimično) nadomešćuje, tj. ontološko neznanje zamenjuje ontološkim saznanjem s prizvukom bazične paradigme matičnog ili nematičnog kulturnog miljea, dajući postojećem izvesni smisao (up. Шијаковић
2012:37). Institucionalizovani mit će (takođe potencijalno, delimično ili potpuno), međutim, smeniti neinstitucionalni: npr. hrišćanski subkontekst će prirodnije ustupiti prednost kanonizovanom mitu o potopu iz Starog zaveta, nego nekanonizovanom 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 nesmetanog funkcionisanja društvenih celina. Nevezano za zapadnopacifički, trobrijanski
2 Grčki mit, naime, pripoveda o Deukalionu kome se javio njegov otac, Prometej, okovan na planini Kavkaz i saopštio mu da će Zevs uništiti život na zemlji ogromnim potopom, predlažući mu da sagradi brod, uspuni ga hranom i obitava u njemu sa svojom ženom Pirom, dok se voda 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 kovčegu 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 njihovom orkestracijom na osnovu smislenosti. Nova (sa)znanja, upoređena i etiketirana neprihvatiljivošću, odbacuju se, ostavljajući (potencijalno) asocijacione delove čija veličina varira u zavisnosti 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 prvobitne funkcije, uzgred srodne kompenzatornim, jer dotiču emocionalne i kognitivne,
ali i konativne aspekte. Direktno prenošenje poruke, koje Malinovski ističe, pripada komunikacijskom, lingvističkom i semiološkom domenu, te ću samo napomenuti 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 otkrivaju identičnu dubinsku strukturu, podržava uporišno načelo antropologije o psihičkom jedinstvu, tj. o jedinstvenim kognitivnim predispozicijama (2009:24) i tvrdi da mit „može ono što logika ne može“, te se ponaša kao „neka vrsta posrednika u problemima kulture“. On aludira, tobože iznova i kroz prizmu kognitivne antropologije posmatrano, na determinisanost mitologija da ontološko neznanje zamene saznanjem koje nauka (science) nije kadra da pruži, a kroz prizmu antropologije nauke, da se postaraju da nauka izbegne preispitivanja, skepticizam i „nepotrebni, 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 shema koje se integrišu u sociokulturne kognitivne modele (up. Жикић 2012:73–74).
Mit(ologija) se, po Ličovom mišljenju, ne može posmatrati izolovano od bihevioralnih kategorija, kako predstavlja predispoziciju za njihovo temeljnije razumevanje i opisivanje. Provalije između bihevioralnih i kategorija mit(ologij)a, ukratko, ne može biti, uzevši u razmatranje dejstvo druge kategorije na prvu, sadržane u
indoktrinisanim ili neposredno usvojenim, ne nužno religijskim načelima. Kognitivnost 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 rituale 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 Tajlora, Malinovskog, Levi-Strosa i Liča. Kognitivno-antropološki i socio-konstrukcionistički, 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 kategorije.
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b) O kognitivnosti mit(ologij)a: kratak i nepotpun uvod
Kognitivni model mita formira, pre svega, znanje potkrepljeno (ne)podudarnošću s prvobitnim kognitivnim modelima, zatim i umešnost da se znanje
„proštepano“ sopstvenim stavom reprodukuje (bio stav prethodno prisilno indoktrinisan u prvobitne kognitivne modele ili ne). Stav se, inače, stvara sociokulturnim interakcijama i/ili (d)evolucijom početnog, „pra-stava“ komplementarno s
interakcijama, a bihevioralne, kognitivne i konativne kategorije pripadnica i pripadnika 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 situacijama“ (Milosavljavić 2006:9).
Instinktivni su izbori, poslužio bih se ovim određenjem, oni koji su napravljeni razmatranjem istrajnih kognitivnih modela, tj. modela „podignutih“ na „tlu“
implicitnih dispozicija proisteklih iz stava. Instinktivni modeli, detaljnije, sadrže 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, pomoću koje pripadnice i pripadnici uspostavljaju komunikaciju (up. Вукомановић
2004:68). Mit(ologija), dakle, u paradigmatskom slučaju, referira na konceptualizaciju, odnosno na epistemologiju koja je nastala kombinovanjem stavova i sociokulturnih insinuiranih načela. Epistemologiju određuju iskustvo i koncepti proistekli iz njega, umešani u kulturu, jer „svet“ nije kadar da pruži neutralne kriterijume 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 primer je domorodačko znanje koje „nastaje na neformalan način među ljudima koji praktikuju određenu veštinu ili rade direktno s resursima“. Domorodačko znanje, 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, filozofije, estetike ili spiritualnosti (Wane 2005:30–31). Kognitivna shema, npr. sađenja jama u izvesnoj kulturi nije odvojiva od narativom pojednostavljene sheme načina na koji nam sade entiteti mit(ov)a: bilo bogovi, bilo ličnosti. „Mitske ličnosti“ se, inače, konceptualizuju identnično, tj. kao sinonim „legendarnim“ ili „istorijskim“ ličnostima (Bošković 2006:23). Pripovedanje mit(ov)a se,
u prethodnom slučaju, shvata kao sredstvo pojednostavljenja procesa koji se odvija pred pripadnicama i pripadnicima kulture. Referiranje na sađenje jama u mitu, dakle, umnogome je ono što iskustvo o sađenju jama, odnosno što kognitivni model o sađenju jama „drži na okupu“. Preduslov dobrog „transfera“ (praktičnog) znanja je, međutim, kognitivna simetrija – mogućnost uspostavljanja komunikacije 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 okviru mitskog objašnjenja, stvara se novi mit“ koji „nije apsolutno nov – on je sastavljen od parčića ranijih mitova ili nekih drugih, ranijih oblika svesti“ (Kovačević 2006:28). Nema, drukčije rečeno, „pra-mit(ov)a“, jedinstvenih kognitivnih
modela, kako su delovi svih modela apstrakcije i sheme. Mit se, dakle, generisao asocijacijom apstrakcija i shema u vidu mitema – gradivnih tema s fragmentima uporišnih paradigmi sociokulturnih konstrukcija. Generativne apstrakcije i
sheme, prirodno i iz na prethodnim stranicama navedenog, očigledno nisu nezavisne od dinamike društvenog konteksta, to jest „komešaju“ se i „(d)evoluiraju“
u njemu.
Tendencija mit(ologij)a ka „neumitnoj dekadenciji“, na kraju, u neposrednoj je vezi s odnosom između mit(ologij)a i sociokulturnog konteksta u kojoj nema(ju) fiktivno određenje. Mit(ologija) tone u „neumitnu dekadenciju“ izgubivši „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 miljea, 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 sâma reč direktno ne upućuje na fenomen). Ovakva kognitivna simetrija naziva se uslovnom, jer postulira komunikacijski uslov, tj. preduslov za konceptualizaciju, a uslov jeste da individua „B“ razume individuu „A“. Kada, međutim, individua „A“ ukazuje na fenomen unutar sopstvenog kulturnog 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 konstrukcije gde nalazi relevantnost, pre nego gde relevantnosti nema.
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diskurs, itd.) ne bi li konceptualizacijski status učestalošću i konkretnom efikasnošću, odnosno funkcionalnošću ostao, manje-više, nepromenjen. Dezintegracija mit(ologij)a, ukratko, počinje s nedostatkom funkcije mit(ologij)a u društvu.
Zaključak
Antropologija i etnologija, počevši od kasnih osamdesetih godina devetnaestog 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 kontinuirane percepcije drevnih mitova kao paralela, poistovećivanjem s mnoštvom različitih narativnih koncepata, bez obzira na karaktere mita, njihovo ponašanje ili završetak 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(ologij)om, stvarajući prefinjenije kognitivne sheme i modele, i etablirajući usput
sopstvenu epistemologiju. Pojedinačne sheme ili modeli i epistemologije poduprte su nekom tradicijom, istovremeno ne prihvatajući ili donekle prihvatajući asimilaciju u druge tradicije.
Kognitivno-antropološki pristup, „nadograđen“ aspektima socijalnog konstrukcionizma, strukturalne antropologije i sl., u okvirima mitološke tematike teži razotkrivanju i razjašnjenju načina kojim mit, i mitologija uopšte, bivaju svrstani 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 doprinosi 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 tradicije 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 diktirana mitološkim načelima nije misterium tremendum i da iluzornost fisije između klasičnih i savremenih pristupa jeste samo iluzornost. Konglomerat klasičnih
i savremeni(ji)h pristupa rezultira, zapravo, mnogobrojnim zaključcima, na primer:
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(1) da mit(ologija) stavlja život u okvir šireg konteksta, odnosno smisle-

(2) da je mitologija u pluralnim, multikulturalnim kulturama neminovan
skup konvencija (mada ne i u celosti prihvaćenih);
(3) da mitologija predstavlja (latentni) epistemološko-generišući instrumentarijum posredstvom religijske institucionalizovanosti;
(4) da institucionalizovanost mit(ologij)a uzrokuje izmene u konceptualizaciji;
(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 instinktivnih izbora koje konstrukcije prave u određenim situacijama;
(10) da je mit(ologija) pomoćni instrument procesu formiranja i praktičnog 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 dekadenciji“.
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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 apparatus. The functioning mechanisms of myth(ology), that is – its influence on creation of
cultural-specific concep-tualizations, ie. epistemology, and characteristics of myth(ology) from the perspective of the approach mentioned above are also thoroughly discussed.
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СВЕТО
Резиме:
Након што је указао на тешкоће разумевања светог у нашем секуларизова
ном времену, аутор покушава да осветли феномен светог ослањајући се на тумаче
ња Рудолфа Ота и Мирча Елијадеа. Он истиче да је Ото показао да се свето, као
религијска категорија, не може свести на добро. Свето је сложена категорија ко
ја се састоји из ирационалних и рационалних момената. Након исцрпног разматра
ња различитих димензија осећања светог, аутор се саглашава са Отовом конста
тацијом да је проблем западноевропског човека што му је страно осећање светог.
Елијадеовом истанчаном тумачењу односа светог и профаног, било да се ради о не
ком предмету или особи, било да су у питању простор и време, аутор такође пове
ћује прилично пажње. Он се слаже са Елијадеовом оценом да је у животима већине
данашњих људи, за разлику од митског доба када је човек настојао да подражава
архетип, профано постало исувише доминантно. Истакавши да је крајњи циљ ре
лигије духовни преображај човека, тј. постајања светим, аутор закључује да суд
бина света зависи од тога да ли ће доћи до реафирмације светог.
жај.

Кључне речи: свето, страхопоштовање, тајна, амбивалентност, преобра

У савременом секуларизованом свету искуство светог страно је већи
ни људи. Заокупљен послом и најразличитијим облицима забаве данашњи
човек, нарочито на Западу, више није заинтересован за свето. Наравно, од
суство светог из наших живота није без последица. Празнина данашњег све
та, лишеног светог, многе људе, особито оне сензибилне, доводи до осећања
бесмисла. Авангардна уметност XX века у великој мери израз је доживљаја
апсурдности. У настојању да у свету, лишеном религијског и метафизичког
темеља, успостави смисао живота настала је филозофија егзистенције. Али
и авангардна уметност и филозофија егзистенције данас су ствар прошло
сти. Опчињен дејством индустрије културе, данашњи човек заборавио је на
свето, предавши се владавини профаног. Будући да је свето ван видокру
га већине људи, а управо оно би могло да нам помогне да поново осетимо
вредност и смисленост живота, тематизовање светог потенцијално има ве
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лики значај. Иако је неупоредиво важније искусити свето него се интелекту
ално бавити њиме, покушај разумевања феномена светог свакако заслужује
нашу пажњу. Поготово што он подразумева не само буђење, него и оснажи
вање нашег уснулог духовног потенцијала.
Да би наше настојање да разумемо феномен светог имало веће изгле
де на успех, пожељно је осврнути се на тумачења светог која су нам подари
ли Рудолф Ото (Otto) и Мирча Елијаде (Eliad e). Занимљиво је да се ова два
веома утицајна тумачења међусобно допуњују. Док је код Ота нагласак пре
свега на субјективном моменту, на разумевању осећања светог, Елијаде зна
чајну пажњу посвећује разумевању објективног момента.
Покушавајући да одреди оно што је не само заједничко за различите
форме религије него и оно што је суштинско за религију као такву, Рудолф
Ото, немачки теолог и историчар религије, усредсредио се на тумачење ка
тегорије светог. Врсном познаваоцу различитих облика религије, који је дао
значајан допринос уочавању особитости западне и источне мистике, с пра
вом се учинило да је у тражењу оног што је заједничко за различите фор
ме религијског испољавања категорија светог погоднија за тумачење од пој
ма Бога. Наиме, постоје религије које не говоре о Богу, односно о боговима,
али нема религије у којој би изостало позивање на оно свето. Као потврду
властитог уверења, Ото цитира Зедербломове (Söderblom) речи: „Може по
стојати збиљска побожност без неке образоване вјере у Бога и богоштовља.
Али не постоји побожност која завређује то име без представе о Светом.“1
Одлучивши се за феноменолошки приступ разумевањa светог, Ото
тврди да је категорија светог, која је иначе чиста a priori, тј. није апстрахова
на из емпиријског искуства, заправо сложена категорија. Она се, наиме, са
стоји из рационалних и ирационалних момената. У Отово време, под ути
цајем доминације просветитељске оријентације у европској култури, раци
онална димензија светог била је пренаглашена, тако да је свето поистовећи
вано са савршено добрим. То се јасно може уочити ако обратимо пажњу на
начин на који Кант (Kant) употребљава појам свете воље, као и на његову
просветитељску склоност да поистовети тзв. чисту, природну религију (раз
личиту од откривене, позитивне религије) и морал.
Свестан да је запостављање ирационалне димензије религије знак ње
ног слабљења у секуларизованом западном друштву, Ото покушава да исти
цањем ирационалног момента светог допринесе не само бољем разумевању
религије, него и њеном оживљавању. По њему, да би религија заиста опет
1 Rudolf Otto, Sveto, Svjetlost, Sarajevo, 1983, стр. 218.
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била жива, неопх одно је реафирмисати категорију светог, што би доприне
ло признавању светог као највише вредности, што је иначе и учинио Ше
лер (Scheler) у својој феноменолошкој теорији вредности.2 Дистанцирајући
сферу религије од сфере културе, Ото истиче: „Нешто као ’свето’ спознати
и признати, у првом реду је особено вредновање које се тако јавља само на
вјерском подручју.“3 Насупрот рационалистичке редукције светог на савр
шено добро, Ото инсистира на непојмовном, неизрецивом моменту светог.
Он подсећа да семитска, грчка и латинска реч за свето (qadosh, hágios, san
ctum, sacer) изворно није означавала добро. Ове речи „нису обухваћале, или
не из почетка, а никад искључиво“ етичку димензију. Етичка димензија све
тог, по Оту, уобличена је тек постепено, током историјског развоја религи
ја. Међутим, све док је нека религија била витална, етичка и рационална ди
мензија светог никада није била доминантна.
Да бисмо у ово наше секуларизовано време стекли представу о све
том, није на одмет присетити се библијских речи које говоре о светости Бо
га. Било да се ради о начину на који анђели славе Бога „Свет, свет, свет је
Господ над војскама“ (Ис. 6, 3) или о литургијском обраћању Богу са „Један
је свет, један Господ Исус Христос“ реч sanctus (свет) „није ’савршено’, ни
је ’лијепо’, није ’узвишено’, па ни ’добро’“. Дистанцирајући специфичну
религијску категорију светог од етичке категорије доброг и естетске катего
рије узвишеног, Ото истиче да је свето највиша, ненадмашива, натприродна
вредност, те је као таква „ванразумски пратемељ и праизвор свих могућих
објективних вредности уопће“.4
Заинтересован пре свега за ирационалну, осећајну димензију светог,
Ото подсећа да се осећање светог јавља у човековом суочавању са натпри
родним објектом, тј. са оном нуминозним.5 Позивајући читаоце да се присе
те властитог искуства верског узбуђења и осећања свечане побожности, ка
ко би уопште могли да прате његову феноменолошку дескрипцију ноетике
светог, немачки мислилац подсећа да се у човековом суочавању са нумино
зним испољава интензивно осећање зависности и ништавности. Човек су
очен са оним „сасвим другим“, које је као такво бескрајно надмоћно и не
2 Као што је познато, Шелер ставља свето на врх хијерархије вредности. Лепо, до
бро и истинито су ниже вредности од светог. Види: Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik
und die materiale Wertethik, Francke, Bern – München, 1966, стр. 124-126.
3 Исто, стр. 24.
4 Исто, стр. 79.
5 Термин „нуминозно“ Ото је исковао на основу речи numen (божанско знамење), ка
ко би указао на натприродни објекат, оно „сасвим друго“ (ganz Аnders), оно што представља
ноематски корелат ноетике Sensus Numinis.

82

Зоран Кинђић: СВЕТО

предвидиво, доживљава себе као пуку крхку, ништавну, ефемерну креатуру.
Авраамово осећање да је у поређењу са Богом пуки „прах и пепео“ (1. Мојс.
18, 27), које су током историје искусили верници различитих религија, нај
боље описује човеков доживљај у сусрету са живим Богом.
Оно нуминозно, натприродно, оно што већ тиме што је неупореди
во са било чиме природним заслужује назив „сасвим друго“, свакако изми
че нашој спознаји, али то ипак не значи да нам је потпуно непознато. „То је
за разум ’непојмљиво’, ’несхваћено’, ’несхватљиво’. Али је ’чувство’ у ста
њу да га осјети.“6 Будући да нам је нуминозно доступно само посредством
његовог одјека у нашој души, Ото се усредсређује на расветљавање моме
ната осећања светог.7 Као први моменат он наводи осећање страшне тајне
(mysterium tremendum). Ово осећање, чији се распон креће од сабласне и де
монске грозе и ужаса до заноса, опијености, па и екстазе, не мора бити увек
бурно, већ преображено и оплемењено „може прећи у тихо, смјерно треп
тање и нијемост створења пред оним (…) што у неизрецивој тајни бивству
је изнад сваког створења“.8 Придев tremendum не тиче се пуког природног
страха. За разлику од природног страха који изазива природни објекат, ре
лигијски страх изазван је натприродним објектом. Манифестације страха
пред натприродним објектом често су најежена кожа, клецање удова, пара
лисаност. Било да се ради о сировим облицима демонске и сабласне бојазни,
било да се гроза испољава у оплемењеној форми унутарњег трепета душе
на богослужењу док се са страхопоштовањем изговарају речи „Свет, свет,
свет“, увек је у питању изворна језа и страва немоћне и ништавне креату
ре пред натприродним.9 Да би што јаче истакао ирационалну димензију ре
6 Исто, стр. 162.
7 Феноменолошки тумачећи Отова извођења, Шефлер (Schaeffler) указује да се у
оквиру регије нуминозног „водећа категорија за одређивање нуминозних предмета може
схватити као ’свето’“, док се за изворно дајућу свест може „употребити појам ’Sensus Numi
nis’“. „Религиозна noes is је по својој структури одређена троструким повезивањем супрот
ности.“ Док религиозни акт „повезује као прву супротност моменте рационалности и ираци
оналности“, унутар акта осећања присутно је јединство супротности страве и фасцинације.
Унутар акта именовања и поимања присутна је супротност између напредујућег појашњења
појмова и занемелости пред безименим и непојмивим. „Сва три јединства супротности сле
де заједнички структурни закон; она се извршавају у свести принуђености и уједно у свести
нужног неуспеха. (...) Овом основном обележју религиозне noesis одговара основно обележ
је религиозне noem
 e. Свето се појављује као он заповедничко, као ’Numen’, чије име потиче
од ’Notum’, заповедничког мига. Али уједно се показује да је сваки покушај да се задовољи
захтев светог да људима посредује ово искуство, већ заказао пред светим“ (Richard Schaeffler,
Religionsphilosophie, Alber, Freiburg – München, 2002, стр. 116-117).
8 Rudolf Otto, Sveto, стр. 32.
9 Ото сматра да је emāt Jahweh’ (Божја страва), коју Јахве може ширити, „посве сро
дан застрашујућем ужасу: deīm
 a panikón у Грка“ (Исто, стр. 33). Ипак, Ото упозорава да када
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лигије, Ото указује на Јахвеов божански гнев. Важно је уочити да гнев ста
розаветног Бога изворно „нема никакаве везе са ћудоредним својствима“.10
Читаоцу, који се ослања на разумске и етичке критеријуме, тај гнев се мо
ра учинити непредвидивим и произвољним, будући да се распаљује и ши
ри изненада, попут пуке природне сирове силе.11 Касније рационализовање
натприродног гнева, које се састојало „у његовом испуњењу са рационалноетичким тренуцима божанске праведности, у одмазди и казни за ћудоредне
поступке“, ипак не може прикрити да „тај гњев: ira није заправо ништа дру
го него tremendum – страшно само“.12
Већ је истакнуто да се човек у суочавању са нуминозним, натприрод
ним објектом осећа као крхко, ништавно створење. Самим тим, оно насу
прот њему доживљава као бескрајно надмоћно, тј. као majestes (свемоћ).
Пред оним свемоћним човек пропада, ништи се, постаје прах и пепео. Ото
сматра да је тај доживљај натприродна сировина како за „осјећање вјерске
’понизности’“ тако и за мистику свемогућности (majestas-mystik), која се
разликује од мистике „разматрања – Једности“.13
Моменти страшног и свемоћног обухватају у себи и моменат енерги
је натприродног. Уколико би се превидео овај моменат енергичног, постаја
ла би опасност да се ирационални, живи Бог сведе на апстрактног, филозоф
ског бога, који не извире из интензивног верског доживљаја, него је плод пу
ке разумске спекулације. Стајући на страну Лутера (Luther) против Еразма
(Erasmus), ирационализма и волунтаризма против рационализма, Ото исти
че да је тај наглашено афективни моменат присутан како у говору о Божи
јем гневу тако и у религиозном жару подвижника.
Ото је натприродни објект назвао страшном тајном. Иако су „стра
шно“ и „тајна“ најчешће повезани, моменат тајне у mysterium tremendum мо
же превагнути у тој мери да моменат страшног буде минимализован. Упу
се у Старом завету говори о Божијим афектима као што су гнев, љутња и суревњивост, те из
разе не треба схватати дословно, као појмове, већ само као сликописе, „као идео-граматичке
ознаке нечег ванразумског, само као симболе који наговешћују“ (Исто, стр. 105), иначе прети
опасност да се оптужба за антропоморфизам покаже као оправдана.
10 Исто, стр. 38.
11 С етичког становишта посматрано, чини нам се да је неправдена погибија Узе, ко
ји је при преносу Заветног ковчега у Јерусалим страдао од Божијег гнева због тога што је до
такао ту светињу, да не би пала са кола (2. Сам. 6-7). Погибија се напросто одиг рала по ауто
матизму страдања од светог оног ко се претходним посвећењем није припремио за контакт
са светињом.
12 Rudolf Otto, Sveto, стр. 38.
13 Исто, стр. 43. Упркос томе што Мајстор Екхарт (Meister Eckehart) умује о Једно
сти, Ото указује да „из свемоћи – majestas, и из смјерности израста му ’мистички’ појам Бога,
тј. не из плoтинизма и пантеизма, него из Абрахамова доживљаја“ (Исто, стр. 41).
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штајући се у покушај разумевања мистерије и мистичког, Ото пише: „Тајну,
умањену за ознаку страшна, можемо поближе означити као Mirum – Чуд
но, или Mirab ile – Чудесно.“ По немачком мислиоцу, израз „чудити се“ до
лази „од чудо и значи у свом првотном смислу: бити у души затечен чудом,
чудном ствари, чудним“. Чуђење би, по том тумачењу, изворно потицало из
подручја натприродног осећања и било изазвано чудом, управо оним што је
камен спотицања за рационалистичко мишљење. Ово изворно чуђење „са
мо у ослабљенијем и поопћенијем облику постаје чуђење уопће“14, те би се,
следећи Ота, могло устврдити да оно претходи како филозофском чуђењу
тако и научној запитаности пред проблемом. Религијско чуђење се од при
родног чуђења разликује тиме што је изазвано оним што је тајанствено, што
није од овог света, што је „потпуно друго“. То „друго, туђе и изненађују
ће, оно што опћенито испада са подручја обичног, схватљивог и позданог“15
управо је оно што изазива осећање запањеног чуђења. Важно је указати да
везаност за тајну суштински разликује религију од науке, па и филозофије.
Док се наука бави проблемима, оним што је додуше још увек непознато, али
што начелно може бити спознато у будућности, тајна се у религији начелно
никада до краја не може разоткрити. Суштина тајне је управо у њеној нераз
решивости. И када нам се Бог открива, он то никада не чини до краја, већ
увек остаје делимично скривен.16 Будући да је оно „сасвим друго“ недоступ
но нашем мишљењу, човеку преостаје само да се пред њим запањено чуди,
и евентуално покуша да му постане сличан.17 Настојање да се постане слич
ним оном „сасвим другом“ је управо оно што одликује мистику. Приметимо
да оно „потпуно друго“, уз то што измиче поимању и трансцендира катего
рије нашег мишљења, такође их укида и заплиће. Оно не само што је недо
кучиво него је и парадоксално, не само што је изнад сваког ума, него као да
је против ума. Мистика је, да би појаснила пометњу која се одиграва у ло
гичком мишљењу у суочавању са оним чудним, сасвим другим, пронашла
термин coincidentia oppositorum.
14 Исто, стр. 45.
15 Исто, стр. 46.
16 Теолошки речено, природа или суштина Бога остаје увек трансцендентна, неса
знатљива. Нама су доступне само Његове енергије. По Хајлеру (Heiler), унутар самог Бога
присутна је супротност његових полова „deus absconditus и deus revelatus“ (Friedrich Heiler,
Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Kohlhammer, Stuttgart, 1961, стр. 339).
17 О свом доживљају Бога Августин (Augustin) каже: „Гроза ме хвата и жарим се:
гроза ме хвата уколико сам различан од њега, жарим се уколико сам сличан њему“ (Aurelije
Augustin, Ispovijesti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1987, стр. 259-260).
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Управо та стопљеност противречних момената, коју је констатова
ла мистика, може се уочити и у осећању светог. Свето, наиме, није само
оно страшно и свемоћно, него је и „привлачно, примамљиво, очаравајуће“.18
Оно натприродно нас привлачи самим тим што може да нас очара, да изазо
ве у нама занос и усхићење, што врхуни у дионизијској опијености. Човек
жуди за натприродним, да подређујући се ступи у заједницу са њим, не са
мо ради могуће користи од магијског поседовања чудотворних моћи, „него
и ради њега самог“. Ото сматра да онда када обуз етост и поистовећеност са
натприродним „постаје самосврха“, заправо почиње истински верски жи
вот.19 Стање испуњености натприродним извор је блаженства које, иако не
схватљиво и неописиво, јесте „нешто нечувено усрећујуће“. Оно тајанстве
но се наим
 е „не може ни изрећи ни појмити, него само проживети, у чему се
заправо и састоји то блаженство“.20 Блаженство се суштински разликује од
радости, јер радост је природно осећање, а блаженство натприродно, произ
ведно непосредним контактом са божанским. Иако је блаженство резерви
сано за мистички врхунац религије21, „траг заноса живи и у сваком правом
осјећању вјерског надахнућа“22. Без заноса и верског жара, религија би била
сведена на прозаично испуњавање моралних норми.
Након што је тематизовао страшно, свемоћно, енергично, тајновито,
очаравајуће и чудесно као моменте светог, Ото истиче да се појам греха, не
сумњиво један од кључних религијских појмова, не може разумети ако се не
доведе у везу са праизворном религијском категоријом светог. Немачки ми
слилац с правом тврди: „Шта је гријех, ’природни’ човјек не разумије, а не
разумије ни само моралан човјек.“ Разлог је једноставан – страно им је ис
куство светог. Да би појаснио како се појављује осећање грешности, Ото нас
подсећа на неколико библијских ликова који моле Бога да се удаљи од њих,
јер су недостојни његовог присуства. Разлог те њихове молбе не треба тра
жити у свести о некакавом моралном преступу. Те особе нису биле неморал
не. Напротив, не само што су биле честите, него су у извесној мери имале и
18 Rudolf Otto, Sveto, стр. 56. Да би оснажио свој увид, Ото цитира Лутера: „Исто та
ко као што са страхом обожавамо неку светињу, а да од ње ипак не бјежимо него јој се бли
жимо.“
19 Исто, стр. 58.
20 Исто, стр. 59.
21 Врсном познаваоцу далекоисточне религије није промакло да нирвана није нешто
хладно и негативно, како би се могло помислити на основу површних интерпретација буди
стичког учења, већ да управо она подразумева осећање блаженства. Тако се изнова потвр
ђује Отова теза да, када су у питању оно натприродно и свето, осећање допире ближе исти
ни од појма.
22 Исто, стр. 63.
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представу о духовности. Максимално унижавање себе тврдњом да су нечи
сте и грешне последица је њихове свести да су као пука створења бесконач
но удаљени од Творца, да њихова безвредност, ништавност и грешост по
тиче из припадности физичком свету. Сâм њихов додир са светим могао би
оскрнавити оно свето, што је у њиховим очима неупоредиво теже од лоших
последица које би оне због тога поднеле.
Да би поштоваоцима морала појаснио шта значи грех, Ото истиче да
супротност врхунској натприродној вредности јесте врхунска безвредност,
тј. антивредност. „Тек пошто се карактер те врхунаравне безвриједности
пренесе и на ћудоредне погрешке, у њих укључи или их себи подреди, пуко
’безакоње’ постаје гријех“23, који испуњава човек осећањем страшне криви
це и постаје страховит терет за савест. У клонулом човеку, свесном свог гре
ха, јавља се жеђ за покајањем, без којег нема спасења.
Само у односу на свето разумљиви су не само покајање, него и потре
ба за заштитом и посвећењем. У свим религијама јавља се потреба за зашти
том, због бојазни да би без ње додир са светим био опасан. Да бисмо безбед
но пришли оном светом, морамо се очистити и припремити, морамо приме
нити средства посвећења која је установило сâмо натприродно биће. Пока
јање је продубљени облик заштите, будући да се не ограничава на споља
шње ритуалне радње, него подразумева унутрашње прочишћење. Покуша
вајући да реконструише уобличавање покајничког осећања, које подразуме
ва узнапредовалу форму религиозности, Ото пише: „Пука ’бојазан’, пука
потреба за заштитом пред страшним, успиње се ту до осјећања да свјетовно
није достојно да буде у близини узвишеног, дапаче, да би навластита, потпу
на безвриједност могла ’оскврнути’ свето сâмо.“24 Из жудње за близином са
оним натприродним, у човеку се рађа „захтјев за укидање те раздвајајуће не
вриједности, која је дâна бивствовањем на начин створења и као свјетовног
природног бића самог“.25 Дистанца у односу на свето смањује се тиме што
се изнутра чистимо, што постајемо свети, а то је немогуће без интензивног
покајања, којим се заслужује Божија милост.
На основу реченог не изненађује што Ото сматра да свето није само
суштинска одлика религије, него и мерило њене духовности. Наиме, колико
је нека религија продуховљена не може се установити на основу некаквог
спољашњег мерила, као што је на пример њен допринос култури, већ то по
23 Исто, стр. 81.
24 Исто, стр. 82-83.
25 Исто, стр. 83.
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казује статус категорије светог у њој, односно способност њених верника да
доживе свето.26 Будући да се свето састоји из рационалног и ирационалног
момента, склад ових момената представља додатни критеријум у процени
степена савршености неке религије. Иако се усредсредио на реаф
 ирмисање
ирационалног момента светог, Ото не негира значај рационалног момента.
Наим
 е, без рационалне и етичке димензије, религија би још увек била сиро
ва и варварска. Примењујући као критеријум процене различитих религи
ја склад између рационалне и ирационалне димензије светог, Ото закључу
је да је хришћанство религија која је надређена свим осталим религијама.
Но да би хришћанство и даље то било, потребно је да буде живо, односно да
негује тај склад. Уколико би се потиснуо рационални моменат, претила би
опасност западања у фанатизам и мистицизам, док би занемаривање ираци
оналног момента светог водило изрођавању религије у прозаичну рациона
листичку теологију и моралистику, што представља реалну опасност, пого
тово у западној Европи.27
Приводећи лагано крају приказ Отовог тумачења светог, подсетимо
да је за њега sensus numini нешто априорно, нешто што пребива у самом те
мељу људске душе. Самим тим, натприродно осећање „се не да ’научити’,
само се ’из духа’ може пробудити“.28 Будући да се осећање светог не сти
че искуством, не чуди што је оно присутно већ у праскозорје цивилизаци
је, у сировој демонској бојазни. Инсистирајући на неизводивости религије
из културе, Ото каже: „Вјера почиње сама од себе, и сама већ дјелује у сво
јим ’предступњевима’ митског и демонског.“29 Додуше, у почетку се sensus
numini „везује за унутарсвјетске предмете, догађаје или суштине, који он
да ’дају потицаја’ побудама наднаравног чувства, па га онда везују за себе“.
Али то почетно обоготворење природних ентитета се управо „под прити
ском наднаравног чувства“ постепено напушта, „а мрачни садржај осјећања
који једноставно иде на надсвјетску бит, долази тек онда самостално и чи
26 По немачком мислиоцу, само оно што је најунутрњије неке вере, тј. „идеја самог
Светог, и колико савршено нека дана, појединачна вјера била њега достојна или не, може ту
пружити мјерило“ (Исто, стр. 194).
27 Осврћући се на негативну тенденцију занемаривање ирационалних момената све
тог унутар западног хришћанства, Ото пише: „Појмовно и научно, идеал ’наука’ претегло је
над неизрецивим, живућим само у осјећању, над оним што је учењем непреносиво. Црква је
постала школа“ (Исто, стр. 137).
28 За разлику од оног што се у религији може научити и пренети појмовима, њен
пратемељ, а то је управо осећање натприродног, „се може само потаћи, побудити, пробуди
ти“. Подстицај за буђење осећања светог не може доћи од пуких речи, већ једино „кроз сућут
и уживљавање у оно што се збива у нарави другог“ (Исто, стр. 90).
29 Исто, стр. 159.
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сто на видјело“.30 Током историје одиграва се постепено прожимање ираци
оналних и рационалних момената светог. Да би појаснио однос између ира
ционалних и рационалних момената светог, Ото тврди да рационални мо
менти светог схематизују ирационалне. По њему, страшно, одбијајући мо
менат натприродног, бива схематизован „путем разумских идеја праведно
сти, ћудоредне воље и искључења нећудоредног, и постаје, тако схемати
зирано ’срџба божја’“. Очаравајуће пак, привлачни моменат натприродног,
„схематизира се путем доброте, милосрђа, љубави“ и постаје појам Божије
милости, док чудесно бива схематизовано „путем рационалне идеје божан
ског савршенства и свих његових разумских предиката“.31 Не улазећи у де
таљније излагање схематизовања, осврнимо се само још на осећање узви
шеног. Иако је категорија узвишеног (augustum) изворно естетска а не рели
гиозна, она представља изузетно важно схематизовање светог. Унутрашња
трајна веза светог и узвишеног, која постоји у свим вишим религијама, ука
зује да је „узвишено прави нацрт сâмог Светог“.32
Упркос проницљивим извођењима о светом, Ото, попут других фе
номенолога, свој религиоз но-феноменолошки програм тумачења светог ни
је успео до краја да реализује. Процењујући Отов теоријски допринос у из
учавању светог, Шефлер примећује: „Он је посветио више пажње ноетској
страни религиозне корелације него ноематској, а унутар религиозног ак
та јасније је елаборирао ирационалне моменте него рационалне.“33 Иако је
Шефлерова оцена тачна, ипак увек при процени нечијег теоријског допри
носа треба имати у виду оно што је учињено, а не оно што је изостало. Са
мим тим, може се рећи да је Отов допринос тумачења светог изузетно зна
чајан, да су његови увиди неозабилазни при сваком даљем напору да се раз
уме свето.
С таквом опаском сложио би се и Мирча Елијаде, чији је допринос
разумевања светог такође од великог значаја. Одајући признање Отовим ве
ома успелим анализама ирационалних модалитета религијског искуства, ко
је су упркос начелним ограничењима језика успеле да изразима tremendum,
majestas и fascinans наговесте несамерљиво искуство човековог суочавања
са оном „сасвим другим“, Елијаде настоји да феномен светог представи у
његовој комплексности, а не да се ограничи на испитивање ирационалне ди
30
31
32
33

Исто, стр. 160.
Исто, стр. 167.
Исто, стр. 74.
Richard Schaeffler, Religionsphilosophie, стр. 117.
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мензије светог. Стога он истиче: „Нас не интересује однос између нераци
оналних и рационалних елемената религије, већ свето у своме тоталите
ту“. Да би одредио свето као такво и омогућио стварање какве-такве пред
ставе о светом у једном секуларизованом времену, Елијаде сматра да је нај
боље противставити свето и профано. Све оне којима појмови светог и „са
свим другог“ представљају пуке апстракције, Елијаде подсећа: „Човек упо
знаје свето зато што се ово испољава, показује као нешто потпуно различи
то од профаног.“34 За сâм тај чин манифестовања светог он користи термин
хијерофанија, док би кратофанија била израз за манифестовање силе. Оно
што је, по Елијадеу, карактеристично за религију као такву, било да је у пи
тању њен примитивни облик, са најједноставнијом хијерофанијом (нпр. ис
пољавања светог у камену) или њена најсавршенија форма са највишом хи
јерофанијом (инкарнацијом Бога у Исусу Христу), управо је веровање да се
нешто „сасвим друго“, оно што није од овог света, манифестује у овостра
ном бивствујућем.
Искусни истраживачи религијског феномена у стању су да хијерофа
нију препознају у свакој сфери живота. „Не знамо заправо постоји ли уоп
ште нешто – предмет, радња, физиолошка функција, биће или игра, што
у неком историјском тренутку људи нису претварали у хијерофанију.“ Као
што је познато, верско порекло имају многе данашње уметничке форме,
плесови, спортска надметања и дечије игре. Такође, многе биљке и живо
тиње су у раним фазама цивилизације имале религијски статус, различити
занати и поступци су некада били свете делатности, могим физиолошким
потребама придавано је религијско значење, итд. Одбацујући еволуциони
стичку хипотезу о развоју религије, Елијаде примећује: „Очигледно је да чи
тав људски род није прошао кроз све ове стадијуме, као и да свака људска
група није познавала све те хијерофаније.“35
Ако све може постати хијерофанија, намеће се питање није ли тиме
обесмишљено Елијадеово настојање да се свето дефинише супротставља
њем профаном. Иако признаје да „вероватно не постоји предмет, биће, биљ
ка, који у неком тренутку у историји, у одређеној области, није добијао свој
ства светог“, Елијаде примећује да „не постоји вера ни људска група која је
у својој историји поседовала све те хијерофаније“. Упркос томе што било
стр. 12.
стр. 33.

34 Мирча Елијаде, Свето и профано, Алнари, Београд – Табернакл, Лаћарак, 2004,
35 Мирча Елијаде, Расправа о историји религије, Академска књига, Нови Сад, 2011,

90

Зоран Кинђић: СВЕТО

шта може добити статус хијерофаније, увек постоји огромно мноштво ен
титета који задржавају статус профаног.
Што се тиче дијалектике хијерофаније, она подразумева „одабир, ја
сну раздвојеност хијерофанијског предмета од свега осталог што га окружу
је“. Елијаде истиче: „Неки предмет постаје свет у мери у којој отелотвору
је (тј. открива) ’нешто друго’ него што је он сâм.“36 Он тада престаје да буде
обичан, профани предмет и задобија онтолошки статус нечег што је свето.
Иако се неупућенима може чинити да се ни по чему не разликује од осталих
сличних предмета, верник осећа да из њега зрачи оно натприродно, тран
сцендентно. Ипак, није сасвим случајно шта ће се одабрати као хијерофани
ја. Оно мора бити упадљиво, мора одударати од своје околине својом нео
бичношћу и особеношћу, било тиме што је ново, савршено, предивно, би
ло тиме што је чудно или ружно.37 Надовезујући се на Отове увиде, Елијаде
указује да „свето увек изазива амбивалентан осећај“. Оно је, наиме, „пред
мет обожавања или страха“, оно нас у исти мах и привлачи и одбија. Као
хијерофанија се најчешће бира оно што је савршено. Разлог је једноставан:
„Савршенство није од овог света. Оно је нешто друго него овај свет, оно до
лази с неког другог места.“38
Инсистирајући попут Рудолфа Ота на унутрашњој противречно
сти оног светог, на противстављености његових конститутивних момена
та, Елијаде додаје: „Амбивалентност светог није само психолошке природе
(у мери у којој привлачи или одбија), већ и вредносне: свето је у исто вре
ме и ’свето’ и ’кужно’.“39 Без обзира да ли је нешто окужено или посвећено,
оно се у онтолошком смислу суштински разликује од обичног бивствујућег.
Да би човек безбедно приступио неком окуженом или посвећеном бивству
јућем, он се претходно мора обредно припремити за тај контакт, будући да
прелази из једне у другу онтолошку раван и суочава се са потенцијално из
узетно опасним силама. Табу, по Елијадеу, „јесте то стање предмета, радњи
и особа који су ’изоловани’ или ’забрањени’ због опасности коју носи додир
36 Исто, стр. 34.
37 Иако су квалитети новог, страног, а поготово савршеног боље препоруке за нечи
ји статус светог од ружног, у појединим примитивним заједницама „ружноћа и телесне ма
не неке људе не само што издвајају од других људи, већ их и посвећују“ (Исто, стр. 40). Та
ко се често за шамане, врачеве и чаробњаке бирају особе које су неуравнотежене и имају те
лесне мане.
38 Исто, стр. 35.
39 О томе сведочи и сам језик. Иста латинска реч „sacer може да значи и ’проклет
ник’ и ’светац’“, а грчка реч hágios „у исто време може да изражава и појам ’чистог’ и појам
’кужног’“ (Исто, стр. 36).
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с њима“.40 Разлог за истовремену привлачност и одбојност светог треба тра
жити у човековом осећању да је суочавање са светим веома ризично. Буду
ћи да је свето синоним за оно што је пуноћа, биће, савршенство, моћ, човек
зна да би његова профана стварност могла бити оснажена, преображена и
унапређена у додиру са хијерофанијом, али уједно „плаши се да коначно из
губи ту ’стварност’ ступањем на раван која је у онтолошком смислу виша од
његовог профаног стања. А то стање он, иако жели да га превазиђе, не мо
же потпуно да напусти“.41
Већ је истакнуто да је оно што поседује статус хијерофаније нешто
необично, страно, ново. Европски истраживачи су забележили да су урође
ници често оно што је за западног човека нешто крајње профано, а са чи
ме они до тада нису имали искуства (нпр. коњи, зечеви, неки зачини и ору
ђа) проглашавали за табу. Међутим, када би се са тим упознали и када би
оно постало уобичајено, оно је и за њих попрималао карактер нечег профа
ног. Дакле, као што се нешто из профаног подручја може уздићи неком сво
јом необичношћу до статуса хијерофаније, тако и нешто што се раније сма
трало светим често постане нешто крајње профано. Процес профанације
карактеристичан је пре свега за Запад током нововековног периода, када се,
по Максу Веберу (Weber), догађа убрзано рашчаравање (Entzauberung) све
та. Имајући у виду овај динамичан однос светог и профаног, Елијаде каже:
„Историја религије је у великој мери историја одузимања и додавања вред
ности различитим облицима светог.“ Наиме, често се догађа да за нове ре
лигијске форме „древне хијерофаније не само губе свој изворни смисао ма
нифестовања неког модалитета светог, већ се сматрају препрекама на путу
ка савршенијем ’верском животу’“. Што се тиче односа према древним хи
јерофанијама, без обзира о којој се религији ради, могућа су два става. Ели
јаде их именује као идолопоклонство и иконоборство. Сматрајући да посе
дују виши ниво образованости и духовности од оних који верују у древне
хијерофаније, иконоборци их напросто одбацују. За разлику од таквог ико
ноборачког крајње негаторског става, иконопоклонство се, поштујући дија
лектику светог, залаже за одржавање и превредновање старих хијерофани
ја, а не за њихово одбацивање. По иконопоклонству, „свето се манифестује
кроз нешто другачије од њега самога (…), али се човеку никада не открива
непосредно и сасвим“.42 Будући да је, дакле, с апсолутног становишта свака
40 Исто, стр. 37.
41 Исто, стр. 39.
42 Исто, стр. 48.
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хијерофанија ограничена и недовољна, нема разлога да их одбацујемо, већ
им можемо доделити другачије функције у новој религијској констелацији.43
Плодност разликовања светог и профаног у разумевању различитих
религијских феномена Елијаде је демонстрирао у својим бројним списима.
Пошто нема простора за детаљније излагање његових увида, ограничимо
се на то да укажемо на неколико карактеристичних момената када је у пи
тању свето. Пре свега, Елијаде с правом истиче да постоји суштинска раз
лика између два начина бивствовања у свету, религиозног и световног. Док
је за религиозни начин доживљавања света суштинска разлика између све
тог и профаног, у оквиру световног погледа на свет нема места за свето. Ва
жно је при том подсетити да је световни начин бивствовања у свету неупо
редиво млађи од религиозног, јер он постоји тек неколико последњих веко
ва. За разлику од модерног, секуларизованог човека, коме је стран како до
живљај светости простора и времена тако и идеја о светости појединих бив
ствујућих, човек „архаичних друштава показује тежњу да живи што више у
светоме или у близини посвећених предмета“.44 Разлог је једноставан: свето
је као манифестација божанског извор бића и плодности, синоним за здра
вље, вечност, истинску стварност. Његову онтолошку жеђ за бићем и вечно
шћу може да утоли само додир са светим, јер тим додиром се светост пре
лива на њега и преображава га.
За разлику од модерног човека, коме је простор хомоген и неутралан,
за религиозног човека „простор није хомоген, он има прекиде, пукотине:
постоје делови простора који су квалитативно различити од других“. Ар
хаични човек разликује свети, тј. „’јаки’, значајни простор“ и онај профа
ни, непосвећени, „без структуре и постојаности, једном речи: аморфни про
стор“. Простор који се доживљава као сакралан поседује тај квалитет због
тога што се верује да је он место продора трансценденције у свет. Самим
тим што је то место посвећено додиром са божанском силом, оно попри
43 Овај став близак је хиндуистичкој религији, која испољава разумевање за разли
чите облике поштовања божанског. Иако свакако постоји хијерархија духовног узрастања, ни
на један облик религије не гледа са презиром, будући да влада уверење да су сви они путеви
и станице ка крајњем циљу. Увид да је Истина као таква неизрецива, да сви облици религи
је само на делимичан начин сагледавају божанску стварност, исказан је у чувеној параболи о
слепцима који су покушали да опишу свој доживљај слона. Њихов опис зависио је од тога да
ли су дотакли главу, сурлу, кљову, леђа или ногу слона. Спорење слепих о томе ко је у праву
било би смешно за оног који види. Наравно, такав толерантан однос према различитим обли
цима религије, у очима хришћана, који верују да су у поседу откривене истине, представља
израз непримерене релативизације истине, чија је последица да се верници идолопоклонич
ких култова остављају у ропству демонских сила.
44 Мирча Елијаде, Свето и профано, стр. 13.
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ма карактер средишта космоса и представља „’сталну’ тачку, централну осу
свих будућих оријентација“.45 Осим тога, древни човек верује да је то сре
диште света управо место стварања света, односно жариште из којег се бо
жанском интервенцијом одиграло преобликовање хаоса у космос.46 Због тог
свог значаја, оно је најдостојније да се на њему сагради централни храм, ко
ји ће зрачењем своје светости освештавати територију на којој живи дотич
на верска заједница.47
Иако у свести архаичног човека живи митска представа о средишту
света, о тачки продора светог у свет, поставља се питање као препознати ту
тачку, одредити то најсветије место. Најлакше је уколико се оно директно
открива, посредством муњевите хијерофаније. Али ако директна хијерофа
нија изостаје, људи се ослањају на посредно препознавање на основу зна
кова или пак на призивање виших сила да буде милостиве и пошаљу знак.
„Жеља религиозног човека да живи у светом“ одговара његовој по
треби да „живи у стварном и ефикасном свету, а не у илузији“.48 Отуда те
риторија на којој он живи, да би је доживљавао као присну и пријатељску,
мора бити сакрализована. У позадини митске противстављености космоса
и хаоса није тешко наслутити супротност светог и профаног. За древна дру
штва територија коју оно настањује јесте космос, док је оно изван „нека вр
ста ’другог света’, страни хаотични простор, настањен аветима, ’странци
ма’“, који су синоним за зле, демонске, непријатељске силе. Будући да је те
риторија на којој древни човек живи света, његов религиозни задатак је да
је брани по сваку цену од мрачних сила. „Једна непозната, страна, незаузета
територија (што често значи: незаузета од стране ’наших’) још увек је део
флуидног и аветињског модалитета ’Хаоса’. Заузимајући је и, нарочито, на
стањујући се на њој, човек је симболички претвара у Космос, помоћу риту
алног понављања космогоније.“49
Свето би, дакле, било оно што омогућава живот достојан човека.
Храм, који је подигнут на тачки продора светог у свет, који кроз axis mun
45 Исто, стр. 19.
46 За древног човека карактеристично је следеће веровање: „Универзум се рађа из
Центра, он се шири из једне централне тачке која је исто што и ’пупак’ код човека“ (Исто,
стр. 35).
47 Будући да се верује да је храм реплика универзума, штавише да пресликава саму
небеску сферу, он не може бити произвољан саграђен, већ искључиво на основу од бога до
бијеног трансцендентног модела. Самим тим што је божја кућа, „Храм континуирано сакра
лизује Свет, јер га у исто време представља и садржи“. Упркос томе што свет бива онечишћа
ван људским злом, он непрекидно бива „прочишћаван светошћу светилишта“ (Исто, стр. 46).
48 Исто, стр. 25.
49 Исто, стр. 26.
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di повезује наш свет са горњим, небеским светом и подземљем и омогућа
ва нам комуникацију са Богом, односно боговима, континуирано освешта
ва свет. Док би за научну свест било нужно да постоји само једно место које
је центар света, које је тачка стварања света, за митску свест мноштво цен
тара не представља проблем, будући да „није реч о геометријском просто
ру, већ о егзистенцијалном и светом простору, који представља сасвим дру
гачију структуру, која је подложна бесконачности прекида, и дакле погодна
за општење са трансцендентним“.50
Архаични човек настоји да буде у светом простору што је чешће мо
гуће. Ту његову жељу не може да задовољи повремен боравак у храму. Он
жели да и његово непосредно станиште, било да је у питању шатор, коли
ба или кућа, буду свети простор. Као што град окружују зидови који га сим
болички штите од непријатељских демонских сила, тако се ограђује и кућа.
Жртве се не приносе само приликом градњи храмова или владарских пала
та, него и приликом изградњи кућа. То жртвовање симболички понавља чин
победе Бога над аждајом, оличењем сила хаоса, на почетку времена. Кућни
праг је место прекида хомогеног простора, место на којем се приносе жртве
ради заштите дома од демонских сила. Као што храм има отвор увис, који
омогућава комунукацију са божанском сфером, тако отвор за дим на колиби
или централни стуб на шатору имају симболичку улогу Аxis mundi – потвр
ду да је и породично станиште такође својеврсни центар света (додуше, се
кундарни), а тиме свети простор.
Kао што религиозни човек разликује свети и профани простор, та
ко он разликује свето и профано време. Елијаде истиче: „Слично просто
ру, ни време за религиозног човека није једнообразно и без прекида.“ Раздо
бља светог времена посредством обреда прекидају континуитет свакоднев
ног профаног времена и умећу се у њега. За разлику од неповратног, слабог,
50 Исто,стр. 45. „У Египту се веровало да је творац изронио из вода хаоса и себи на
правио хумку суве земље на којој је могао да стане.“ Место те исконске, првобитне хумка је
свето, јер је одатле започето стварање света. Не само што се храм гради на том светом месту
него он својим изгледом подсећа на исконску хумку. Занимљиво је да су Египћани за сваки
свој велики храм, било да се ради о Хелиополису, Мемфису, Теби или Хермонтису, тврдили
да је саграђен управо на месту где се налазила исконска хумка. Тако се и за храм у Филама
каже: „Овај (храм) настао је кад још ништа није постојало и земља још лежала у мраку и та
ми.“ Док ми сматрамо да би „морало бити само једно једино место које се помолило из хао
тичних вода“, за древног човека више исконских места не представља проблем. Митска ло
гика другачије функционише од наше. По њој, свако од тих места је прво самом чињеницом
да је на њему подигнут храм, будући да се храм по правилу гради на том изворном светом ме
сту. Види: Х. и Х. А. Франкфорт – Џ. А. Вилсон – Т. Јакобсен, Од мита до филозофије, Ми
нерва, Суботица – Београд, 1967, стр. 30-32.
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ефемерног профаног времена, „свето Време је по самој својој природи по
вратно“ зато што је оно заправо „првобитно митско Време које је учиње
но присутним“.51 О односу архаичног човека према времену, Елијаде каже:
„Пошто је свето и јако Време изворно Време, чудесни тренутак у којем се по
први пут испољило, човек ће настојати да се периодично врати у то извор
но Време.“52 И то не посредством пуког сећања, већ актуално и непосредно,
у садашњости. Наиме, религиозни празник не своди се на пуко сећање на
неки давни догађај, већ се састоји „у реактуализацији неког светог догађаја
што се одиг рао у митској прошлости, ’на почетку’“.53
Додуше, неко би могао да приговори да и за нерелигиозног човека
свако време није истог квалитета, исте „густине“, да можемо разликовати
не само време рада од времена разоноде, него и хронометарско време од пу
ноће згуснутог историјског времена.54 Међутим, будући да је световном чо
веку страна идеја божанског деловања у почетку времена, које је посветило
то првобитно време, њему време „не може да представља нити прекид, ни
ти ’мистерију’“.55 Религиозни празник је за древног човека најчешће везан
за божанско стварање света на почетку времена. О оном што представља су
штину религиозног празника и календара, Елијаде каже: „Периодична реак
туализација стваралачких чинова божанских бића in illo tempore сачињава
свети календар, скуп празника. Празник се увек одвија у изворном време
ну“.56 За човека архаичних заједница година представља затворен круг, који
се увек изнова понавља, али са сваком Новом годином обнавља се и препо
рађа сâмо време, баш као и космос. Древни човек је веровао да свет време
ном стари, да се хаба и губи виталност.57 Космосу је претила опасност да се,
због грешног човековог понашања, дезинтегрише и раствори у хаосу. Ко
смичка одговорност човека била је да то спречи, између осталог и тиме што
51 Мирча Елијаде, Свето и профано, стр. 51.
52 Исто, стр. 60.
53 Исто, стр. 51. По православном учењу, литургијско време, као свето време, чини
нас савременицима Исуса Христа. „Свако литургијско читање Јеванђеља нас смешта у до
гађај на који се односи. ’У време оно’, та свештена формула којом почиње свако литургиј
ско читање Јеванђеља означава ’свештено време’ – in illo tempore – то јест сада“ (Павел Ев
докимов, Православље, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 220). Профано време се осве
ћује и искупљује поготово о великим празницима, као што је Васкрс, „јер нарочиту благо
дат Господ излива онда у време“ (Јустин Поповић, Богоносни Христослов, Манастира Хи
ландар, 2007, стр. 231).
54 Види: Ernst Bloch, Differenzierungen im Begriff Fortschritt, Berlin Akademie, Ber
lin, 1957, стр. 35.
55 Мирча Елијаде, Свето и профано, стр. 53.
56 Исто, стр. 63.
57 Види: Mircea Eliade, Mit i zbilja, Matica hrvatska, Zagreb, 1970, стр. 57-58.
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ће прослављањем религиозних празника, пре свега Нове године, реактуали
зовати божанско стварање света. Веровало се да би на тај начин постојећи
свет могао бити оснажен и подмлађен приливом свете божанске енергије.58
За древног човека „Свет се обнавља годишње, другим речима, он сваке но
ве године поново проналази првобитну ’светост’, какву је имао када је иза
шао из руку Творца“.59
Као што архаични човек жели да живи у светом простору, да је што
ближе пупку света, месту пробоја трансценденције у иманенцију света, ме
сту исијавања свете енергије, тако он жуди да „живи у божанском присуству
и у савршеном свету“.60 Да би био у присуству богова, хероја и светих пре
дака, он настоји да реактуализује изворно време стварања света, када су бо
гови били делатни и присутни у свету. Чежњи древног човека за савршен
ством почетка, одговара паганска жудња за Златним добом и јудеохришћан
ска чежња за рајским стањем.
Улога мита је да „прича свету причу“, да извести о ономе што се дого
дило на почетку времена. „Једанпут ’изречен’, то јест откривен, мит постаје
непосредна истина и основа апсолутне истине“.61 Будући да архаични човек
поистовећује свето и истински стварно, оно што „припада подручју профа
нога не учествује у Бићу, јер профано није било онтолошки засновано пре
ко мита, оно нема узорни модел“.62 Самим тим што је изворна делатност бо
гова и хероја заправо света делатност, она постаје образац за човеково пона
шање. Древни човек се труди да подражава узорни модел не само током ре
лигиозног празника, када се реактуализују првобитни божански чинови, не
го и у свакодневном животу. Све оно што би човек чинио самовољно, нема
јући у виду изворни митски модел, представљало би „нестварну“ делатност
58 Додуше, уколико зло нарасте преко сваке мере, неизбежна је катаклизма. Древ
ни човек узрок потопа види „у људским гријесима, а исто тако и у старости Свијета“. Ипак,
пропаст света за древног човека никада није дефинитивна, већ је увод у нов почетак. За њега
„потпуно урањање Земље у Воде, или уништење ватром, којем слиједи појављивање дјеви
чанске Земље, симболизирају повратак каосу и козмогонији“ (Исто, стр. 53).
59 Мирча Елијаде, Свето и профано, стр. 56. Овај увид Елијаде често понавља. Ис
такавши да „Нова Година одговара првом дану Стварања“, он каже: „Свети календар перио
дично подмлађује Време јер га доводи до подударања са изворним Временом, са ’снажним’
и ’чистим’ Временом“ (Исто, стр. 77). У обредном прослављању Нове године значајну уло
гу има владар, јер он својом делатношћу симболизује оно што је учинио бог на почетку вре
мена. Будући да је у свести древног човека владар поистовећен са богом, консеквенца мит
ског погледа на свет је сасвим логична: „краљ обнавља читав Козмос“ (Mircea Eliade, Mit i
zbilja, стр. 41).
60 Мирча Елијаде, Свето и профано, стр. 67.
61 Исто, стр. 69.
62 Исто, стр. 70.
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и припадало би инфериорном подручју профаног. Жудећи да буде стваран
и истински човек, а не тек слаба, илузорна „сенка“ човека, древни човек је
подражавао богове и митске претке. Разлог је једноставан: „Прави човек по
стаје се само покоравајући се учењу митова, подражавањем богова.“63
Imitatio dei, баш као и настојање да се живи у светом простору и све
том времену, за циљ имају посвећење и оснаживање човека, његов онтоло
шки преображај. Од прилива животворне енергије божанског извора човек
ће имати користи не само у некаквој издвојеној духовној сфери него и у сва
кодневном, профаном животу, било да су у питању летина, лов, здравље или
друштвени статус. Свакако није случајно што се пред оболелом особом ре
цитује космогонијски мит. Верује се да се на тај начин болесник преноси у
изворно, „јако“, свето време, које је пуно животне енергије. Том енергијом
се испуњава и оснажује исцрпљено тело болесника, те долази до његовог
оздрављења. Уколико се пак примењује некакав лек, верује се да он постаје
делотворан тек уколико се обредно болесник „подсети на његово порекло“64
у изворном, чистом времену.
Свето није од суштинског значаја само за древног човека, коме се про
фано чинило као нижи ниво стварности. Релиогиозни људи и у наше вре
ме, без обзира на чињеницу што монотеистичке религије негују линеарну а
не цикличну концепцију времена, имају сличан однос према светом просто
ру и времену. Елијаде је указао да се анализом архитектонског решења ви
зантијске цркве може уочити да она има космолошку симболику. Док сама
црква подражава небески Јерусалим, олтар, који се налази на истоку грађе
вине, симболизује рај. „Као слика Космоса, византијска црква отелотворује
и истовремено сакрализује Свет.“65 У јудаизму и хришћанству време више
није космолошко, већ историјско. Будући да се, по хришћанском веровању,
Бог отелотворио, „сама Историја је постала погодна за посвећивање“.66 Иако хришћански календар нема у виду изворно, митско време, већ оно које је
везано за Христову земаљску егзистенцију, самим тим што рођење Богочо
века представља историјску прекретницу, којом се време захваљујући тео
фанији на неки начин поново рађа, „Историја се показује као нова димензи
ја присуства Бога у свету“, а тиме „постаје света прича“.67
63
64
65
66
67

Исто, стр. 73.
Исто, стр. 62.
Исто, стр. 48.
Исто, стр. 81.
Исто, стр. 82.
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Елијадеове анализе на веома уверљив начин показале су да религио
зни човек, упркос томе што у извесној мери зазире од светог као нечег по
тенцијално опасног, жуди да живи у светом простору и светом времену, да
дотиче свете предмете и комуницира са светим особама. Надовезујући се на
Елијадеове увиде, подсетимо да се религија не своди на поштовање светог
ради унапређивања световне користи и избегавања евентуалне казне.68 Циљ
религије, поготово оне духовно узнапредовале, је пре свега духован. Наи
ме, религија човеку треба да омогући не само духовно здравље него и спа
сење. А спасење се стиче тиме што се чистимо од страсти и постајемо што
је могуће више слични оном светом. Врхунац религије је постајање светим,
поис товећивање са светим, тј. обожење. „Будите свети, јер сам ја свет“ (3.
Мојс. 19, 2), поручује Бог верницима. За хришћанина, мада већина дана
шњих млаких хришћана тога није свесна, циљ би требало да буде да се по
степеним преображавањем уподоби Христу, да се охристови, да се поисто
вети са светим Праобразом. Помињањем светог имена у Исусовој молитви,
учествовањем у светој литургији, а поготово уношењем у себе светог тела и
крви Христове у светој тајни евхаристије, хришћанин постепено чисти сво
ју палу природу и освећује своје биће.
Нарочиту важност на духовном путу, не само у хришћанству него и
у другим религијама, представља комуникација са светим особама. Такве
особе нису само пример за угледање, сведочанство да је духовни циљ оства
рив, него својим саветима, а поготово духовним руковођењем, могу да олак
шају трновит подвижнички пут, препун демонских замки и искушења. Они
ма који су отворени за зрачење духовне енергије светих особа, много више
од пуке поуке речима значи поука бићем, која се одиграва уколико су они у
њиховој близини.69
68 Казна се догађа управо због огрешења о свето. У многим религијама наводе се
бројни примери како је опасно оскрнавити свето. Стари завет говори, на пример, о Божјој
казни коју су искусили Филистејаца који су отели Заветни ковчег (1. Сам. 5), као и о случају
када су две медведице растргле децу која су се ругала светом човеку (2. Цар. 2, 23-24). При
мери казне за огрешење о свето присутни су и у нашем времену. Албански младићи који су
2004. срушили манастир Зочиште полудели су.
69 О свом невербалном односу са духовним учитељем Јогананда (Yogananada) каже:
„Сваки пут кад бих додирнуо Šri Yuktešvarova света стопала, тијело ми је побожно затрепе
рило. Yogiji кажу да учитељ може духовно магнетизирати ученика, ако га овај с поштовањем
додирне. (...) Може се догодити да му се барем на трен подигну тајни велови maye и он про
вири у стварност блаженства“ (Paramahansa Yogananda, Autobiografija jednog yogija, Arssana,
Zagreb, 1991, стр. 90). Слично далекоисточном искуству упијања енергије духовног учитеља
немим седењем крај његових ногу, и у православљу се говори о благотворном дејству преби
вања уз светитеља. Прича се да су тројица монаха имала обичај да сваке године посете Св.
Антонија. За разлику од двојице која су постављала различита духовна питања, трећи је увек
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Нема сумње да је циљ хришћанина да се угледа на Христа, Богочо
века, да се поистовети са њим, али поставља се питање да ли слично ва
жи и за религије које се уздржавају од говора о Богу. Иако и у оквиру буди
зма има оних који обожавају Буду (Buddha) као божанство, који му се мо
ле, који се клањају пред његовим киповима, за хинајана будизам, а погото
во за зен будизам, нагласак није на обожавању Буде, већ на властитом бу
ђењу. Уочивши потенцијалну штету од идолопоклоничког поштовања Буде
као бога, зен будисти су развили обичај да негују наизглед светогрдне изја
ве као што су: „Кад видиш Буду, пљуни Буду“, или „Ошамари Буду“, па чак
и „Уби Буду“.70 Разлог томе свакако није непоштовање подвига којим се Гау
тама Сидарта (Siddharta) просветлио и пробудио, а поготово не његовог уче
ња о спасењу, него у увиђању потенцијалне опасности од тога ако се духов
ни аспирант превише ослања на другог, а занемарује будаство унутар самог
себе. Сâм Буда је на самрти свом омиљеном ученику Ананди (Anandha), ко
ји је био очајан што учитељ умире а он се није просветлио, рекао: „Буди све
тлост самом себи.“71 У зен будизму се сматра погрешним уколико се нешто
друго на идолопоклонички начин поштује као свето. Духовни императив је
остварење властитог просветљења, чиме се аутоматски постаје свет. Повр
шна комуникација са оним светим је и у зен будизму у и хасидизму инфери
орна у односу на бити „овде и сада“, бити потпуно, без остатка у делатно
сти која се обавља, ма колико се она наизглед чинила профаном.72 Дакле, у
будизму, баш као и у ђаинизму и таоизму, није толико битно бити у односу
са оним спољашњим светим, колико постати свет.
Имајући у виду све што је речено, с правом се може закључити да не
ма религије без светости. Криза религије, о којој се данас толико говори, по
ћутао. Када га најзад Св. Антоније упита зашто он стално долази а ништа га не пита, овај
одговори: „Довољно ми је да те гледам, оче“ (Старечник, Беседа, Нови Сад, 2008, стр. 54).
70 Указавши да се Бодидарма (Bodhidharma) на неким сликама представља како це
па свети спис, да се о једном зен мајстору прича да је током зиме, да би се угрејао, заложио
дрвену статуу Буде, Баудлер подсећа на карактеристичну изјаву једног кинеског зен учите
ља: „Ако на твом путу ка просветљењу сретнеш Буду, уби Буду; и ако сретнеш зен патријар
ха, уби патријарха“ (Georg Baudler, Gewalt in den Weltreligionen, Wissenschaftliche Buchge
sellschaft, Darmstadt, 2005, стр. 114).
71 Osho, Dang dang doko dang, Esotheria, Beograd, 1996, стр. 165.
72 Важније од оног што се ради и шта је објект делатности је начин на који се не
што ради. Ослањајући се на кабалистичко учење да су божанске искре распршене у свеколи
ком бивствујућем, хасидски учитељи су тврдили да побожни „Јеврејин може да искуси Бо
га у најмањем чину свог свакодневног живота – док једе, пије или води љубав са својом же
ном“. Наравно, предуслов је да он при том у потпуности буде предан особи или ствари „са
којом се у том тренутку бави“ (Карен Армстронг, Историја Бога, Народна књига – Алфа, Бе
оград, 2005, стр. 369-370).
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тиче управо од тога што у нашем материјалистичком свету, свето све више
бледи и ишчезава. Могло би се рећи да наш свет све више постаје несвет
(Unwelt) зато што је све мање свет (heilig), а све више светован.73 Уколико
би оно свето потпуно настало из света, уколико међу нама више не би би
ло светитеља, више не би било разлога да свет постоји.74 По јудеохришћан
ском веровању, као што је првобитни свет, пре Адамовог пада, одликовала
светост, тако се очекује да ће и будући свет, у есхатону, зрачити светошћу. У
међувремену, на нама је да покушамо да реализујемо потенцијал светости у
нама, како не бисмо као нељуди пребивали у несвету.
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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 primer „simultanog“ razvitka političke svesti i demokratskih institucija; kao i elementi demokratske svesti i političkog obrazovanja severnoameričkih doseljenika u 17. veku. U
oba slučaja demokratske institucije i demokratska kultura razvijali su se simultano i međuzavisno. Sledi premišljanje na temu: Može li „plansko“ obrazovanje formirati nivo političke kulture, približan onom koji je nastajao u relativno dugom vremenskom periodu u
razvijenim zapadnim demokratijama? Predstavljaju se tri značajne indicije: Prvo, „demokratizacija“ nije nesvesni evolutivni proces, već rezultat nastojanja grupa i pojedinaca. Drugo, za razliku od „starih“ demokratija tranziciona društva se suočavaju sa nedostatkom političke kulture, što edukaciju čini nužnom. Na kraju, postavlja se etičko pitanje: Zašto bi današnja post- autoritarna društva trebalo da prolaze viševekovni put demokratizacije, kad imaju mogućnost usvajanja i učenja već razvijenih demokratskih tekovina. Razmatranje se završava predstavljanjem programa nastavnog predmeta Građansko vaspitanje u Srbiji i globalnom kontekstu.
Ključne reči: političko obrazovanje, politička kultura, politička istorija, demokratizacija, 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 vaspitanje. Uvođenje građanskog vaspitanja u Srbiji je bilo deo globalne strategije demokratizacije ne samo tzv. tranzicionih, već i konsolidovanih demokratskih društava poput Francuske i Ujedinjenog kraljevstva. Podsetimo da su Ujedinjene nacije (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 znanja koja se tiču institucija, rad na formiranju demokratskih stavova, kao i aktivno učestvovanje u različitim društvenim procesima. Počeci Građanskog vaspitanja 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. Školske 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 dobija 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 bila 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 aktuelni Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iako su u protekloj deceniji
urađena brojna relevantna istraživanja koja su pokazala pozitivne efekte građanskog 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, ističe se istraživanje Alan Smit i Suzan Fontejn Građansko vaspitanje u osnovnim
i srednjim školama u Republici Srbiji. 1 Ovo istraživanje je inicarano u dogovoru sa Uneskom i Unicefom, a u njemu su učestvovali i Fond za otvoreno društvo,
kao i Program za podršku obrazovanja (PPO). Instrumenti istraživanja napravljeni su u formi šest upitnika namenjenih: roditeljima učenika koji uče GV(građansko vaspitanje); učenicima osnovne škole koji uče GV; direktorima škola; učenicima srednjih škola koji uče GV; učenicima srednjih škola koji ne uče GV; nastavnicima GV-a. Kada je u pitanju određivanje uzorka Republika Srbija je bila
podeljena na tri stratuma: Beograd, centralna Srbija i Vojvodina. Nacionalni uzorak škola predviđen za istraživanje obuhvatio je 66 škola u Beogradu, 91 u Vojvodini i 212 u centralnoj Srbiji. Pored ovog istraživanja međunarodni istraživači su vodili neformalne razgovore sa određenim brojem ljudi u januaru 2002. U
intervujima su učestvovali naučnici i profesionalci koji su radili na kreiranju nastavnog plana i programa Građanskog vaspitanja.
Sledi značajna evaluacija, Procena efekata građanskog vaspitanja, u izdanju Građanskih inicijativa od 2009. (Aleksandar Baucal, Tamara Džamonja
1 Alan Smit, Suzan Fontejn, Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici 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 završnih razreda srednjih škola. U istraživanju su učestvovala i ukupno 304 nastavnika srednjih i osnovnih škola. Podaci su prikupljeni pomoću upitnika, sačinjenog
od 29 pitanja koja se odnose na stečena znanja iz Građanskog vaspitanja; stavove prema Građanskom vaspitanju; pitanja koja se odnose na participaciju učenika u društvu; na kraju, pitanja koja obuhvataju demografske podatke. Značaj studije je, između ostalog u tome što je precizno utvrdila stepen ovladanosti različitim temama koje se obrađuju na časovima Građanskog vaspitanja.
Istraživanje Slavice Maksić, Mišljenja roditelja o verskoj nastavi i građanskom vaspitanju u osnovnoj školi objavljeno 2003, u izdanju Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, nastalo je kao rezultat potrebe da se utvrde efekti nastave Građanskog vaspitanja i Verske nastave u osnovnoj školi. 3 Predmet istraživanja su mišljenja roditelja o realizaciji ovih predmeta, u prvom razredu osnovne 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 procenu roditelja o efektima izbornog predmeta.
Vredi navesti i istraživanje Branke Pavlović i Slavice Maksić, Prva godina projekta građanin u Srbiji, u izdanju Građanskih inicijativa, 2004. 4 Ova studija predstavlja evaluaciju (internacionalnog) Projekta Građanin, koji je kasnije poslužio kao osnov za razradu programa Građanskog vaspitanja za šesti razred osnovne škole. Ovo ispitivanje donosi statističke podatke o implementaciji i realizaciji ovog projekta u Srbiji. Predstavnici 93 škole iz Beograda, Vojvodine, istočne, zapadne, centralne i južne Srbije, odgovorili su na upitnik koji se sastojao 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 vaspitanja, Građanske inicijative, Beograd, 2009.
3 Slavica Maksić, „Mišljenja roditelja o verskoj nastavi i građanskom vaspitanju u osnovnoj 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 predstavnici škole, od školske uprave, preko stručnih saradnika do nastavnog osoblja.
Između ostalog navode se primeri uspešnih razrednih studija u konkretnim školama. Značaj ovog ispitivanja je u činjenici da je implementacijom ovog projekta u program Građanskog vaspitanja uveden visoko participativan metod nastave.
Naime, učenici su se konkretno uključili u lokalnu zajednicu kroz percepciju, ispitivanje i predlaganje rešenja za različite probleme.
Istraživanje Snežane Joksimović Mišljenja učenika o verskoj nastavi i građanskom vaspitanju u srednjoj školi iz 2003. sprovedeno je na uzorku učenika prvog razreda deset srednjih škola u Beogradu, Novom Sadu, Kovinu, Nišu, Kruševcu, Paraćinu i Šapcu. 5 Ovo istraživanje, takođe donosi značajne podatke o socidemografskim karakteristikama učenika koji pohađaju izborni predmet. Za razliku 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 uložena velika materijalna sredstva i drugi resursi, obučene su hiljade nastavnika i postignuti su više nego optimistični rezultati (čak i u atmosferi odsustva podrške
resornog Ministarstva). Nadamo se da će razum ipak prevladati aktuelnu politiku koja se ne može označiti kao pedagoški osnovana, a još manje kao ekonomski opravdana.
1. „Spontano“ demokratsko građansko obrazovanje
Ideja „spontanog“ demokratskog obrazovanja odnosi se na simultanu demokratizaciju građanske svesti i političkih institucija. Konsolidovane Zapadne
demokratije, postale su (i još uvek postaju) demokratske u relativno dugom i neprekinutom 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 imaju 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 demokratizacije 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 Srbiji, 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 društava ka liberalnoj demokratiji) inherentan novijoj političkoj istoriji. U svom razmatranju o tri „talasa“ demokratizacije Samjuel Hantigton (Samuel Huntington)
utvrđuje da je ovaj proces trajan i relativno postojan. 6 Ako je ovaj proces trajno prisutan u političkoj istoriji, da li to znači da je on proizvod „slepih sila“ (nedostupnih pozitivnom, empirijsko-logičkom određenju), ili „voljnog“, merljivog
nastojanja individualnih i grupnih društvenih činilaca? Kant je smatrao da je istorija inteligibilna, da ima svoj kraj koji će se iskazati u realizaciji ljudske slobode. Izraz te slobode bio bi ostvarenje pravednog građanskog ustava i njegova univerzalizacija širom sveta. Po Hegelu istorija je bitno obeležena sukobom između društava u kome ona su ona sa velikim unutrašnjim protivrečnostima osuđena
na propast, dok ih nasleđuju ona koja su sposobna da prevaziđu te protivrečnosti. Ova filozofska utemeljenja, duboko su usađena u naše današnje mišljenje, koje odlikuje perspektiva, verovanje u evoluciju, početak i kraj istorije. Kako opaža Frensis Fukujama (Francis Fukuyama): „Radikalnu prirodu hegelovskog istoricizma 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 sudbine.“ 9 Humanizam, emancipacija nauke od dominantne teološke misli, kao i velike 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 procesom. I Karl Marks je smatrao da socijalistička revolucija prekida „predistoriju čovečanstva“, čime počinje prava istorija u kojoj je čovek sposoban da realizuje se6 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 „Svetozar Marković“ i „Hegelovo društvo“, Beograd, 1984, str. 32.

108

Boriša Aprcović: Uloga političkog obrazovanja u procesu demokratizacije

be. 10 Period nakon Francuske revolucije bio je obeležen velikim društveno-evolutivnim i antropološkim optimizmom, međutim mnoga dešavanja od tada do danas donela su i velike „talase“ razočarenja i otvorile „pesimizam modernog doba“. 11 Bestijalni Veliki rat i hiljade surovo žrtvovanih života za beznačajne „pedlje“ teritorije, ozbiljno su narušile san o društvenom progresu, bio on demokratski, 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 društvima? 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 postoje svesni činioci koji ovaj proces čine mogućim?
Istorijsko iskustvo Engleske, često se koristi kao školski primer „simultanog“ 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, vladali 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 širenja 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 Gledstona su u periodu od 1868. do 1874. otpočeli socijalne i političke reforme u pravcu 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 bili vezani za društvene sukobe i ratne situacije koje je imperija imala u svetu, kada
se u okolnostima ratnog stanja, često pribegavalo ograničavanju građanskih pra10 Po rečima A. Gramšija (Antonio Gramsci): „Može se reći da se historijska vrijednost jedne filozofije može ’mjeriti’ prema ’praktičnoj’ djelotvornosti, što ju je postigla…“ Antonio 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 Mančesterska 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 dostignuća engleske demokratije kao što su ograničenje izvršne vlasti, dvodomni parlament, zaštitu prava pojedinaca i slično. U drugoj polovini 17. veka pod vođstvom
Rodžera Vilijama, različite grupe koje su naseljavale Rod Ajlend osnovale su vladu 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 zaštitu 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 politička 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, koji se, za neko vreme podvrgnuo životu usred šume i koji napreduje kroz pustinje
Novoga sveta sa Biblijom, sekirom i novinama u ruci.“ 14 Amerikance Tokvilovog (Alexis de Tocqueville) vremena, ne odlikuju tzv. knjiška znanja, ali osobita
vrednost njihovog političkog obrazovanja je u tome što je ono stečeno kroz praktično iskustvo. Prosečan amerikanac tog doba odlično poznaje svoja prava i sredstava 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, vizija udobnog života u tehnološkom društvu i percepcija benefita koje nudi demokratski poredak su bez konkurencije. Čak i ekonomski nerazvijena društva otpočinju procese demokratske tranzicije suočavajući se, često, sa bolnim posledicama. Jer, demokratska ideologija je „primamljiva“, čak i kada se primenuje u druš14 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 proleća“ svedoči o tome. Demokratizacija ima svoje racionalne korene, jer u sebi sadrži 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 građaninu „stare“ konsolidovane demokratije, ili savremenog post- autoritarnog društva.
U tom smislu, suštinski, političko obrazovanje građanina „starih i novih“ demokratija, 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 dugom vremenskom periodu u razvijenim zapadnim demokratijama? Tri indicije:
Prvo, demokratizacija i širenje demokratskog političkog učenja nikada nisu bili proizvod „slepih sila istorije“. Naprotiv, principe demokratije predstavljali su
„svesni“ pojedinačni i grupni akteri, snažno motivisani potrebom i željom za participacijom. Ova potreba je bazična potreba individue u društvu, te se kao takva
ne može ograničiti samo na razvijena zapadna demokratska društva. „Demokratska kultura“ nije isto što i nacionalna kultura. Ona nije lokalna (zapadna), već je
univerzalna, što znači da i građani post- autoritarnih društava „žele“ demokratiju 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, raste s uživanjem prava i najposle se takoreći stapa sa ličnim interesom…“ 15 Ono
što ometa demokratizaciju u post-autoritarnim društvima i stvara privid nedostatka „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 časovima Građanskog vaspitanja, deca efikasno usvajaju demokratske političke stavove i doživljavaju ih kao veoma bliske i prihvatljive. Problem nastaje onog trenutka 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 „javni 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 obrazovanje je podriveno percepcijom korupcije i morala koji je suprotan vrednostima koje se uče u školi. Jedan čas Građanskog vaspitanja sedmično u osnovnim i srednjim 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 političke kulture. Tako nastaje diskrepanca između novih institucionalnih rešenja i
utvrđenih matrica ponašanja. Pojedinci nenaviknuti na demokratsko, odgovorno građansko ponašanje, istovremeno „opijeni“ snom o ekonomskom rastu, brzo
gube motivaciju da istrajavaju u reformama; ili da se bore sa negativnim aspektima 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 zabeležili su mnogo manji napredak…“ 17 U nedostatku demokratske kulture, demokratske političke institucije građanima izgledaju kao inkvizicijske sprave za mučenje. Navedimo još jedan primer. Govoreći o pokušaju implementacije demokratije u bivšim britanskim kolonijama u (1950-tim i 1960-tim) Džon S. Drajzek
(John S. Dryzek) , zapaža da su tako uspostavljene institucije bile samo parodije originala budući da stanovnici novonastalih država nisu imali demokratske navike i tradicije.“ 18 Dakle, iako ne postoje nikakve „antropološke“ prepreke, niti
se stanovnici tranzicionih društava mogu označiti kao „demokratski neprosvećeni divljaci“, ipak, u društvenom korpusu još uvek su žive matrice socijalnog ponašanja koje „guše“ demokratski napredak. Koliko god željena, demokratija je u
ovakvim društvima još uvek „strana“ i izaziva rezervu, čak i kod građanski svesnih individua. Mnogi, veoma prosvećeni i demokratski nastrojeni intelektualci
društava u tranziciji, ne retko ispoljavaju defetizam, čak i nepoverenje u mogućnost demokratske tranzicije. U ovom aspektu odnosa političkog poretka i političke kulture, građansko vaspitanje ima funkciju da ublaži tranziciju građanske sve16 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 institucije. Čak i „stare“ demokratije suočavale su se sa problemom koji proizilazili
iz novih institucija političkog društva. Govoreći o usponu demokratije u Francuskoj Tokvil opaža: „Demokratija je, dakle, bila prepuštena svojim divljim nagonima, rasla je kao ona deca lišena očinskog staranja…“ 19 Navedeno opažanje veoma slikovito opisuje demokratije tranzicionih zemalja, koje poput dece bez roditelja institucionalno sazrevaju, ali njihova politička kultura ostaje nezrela. Implementacija institucija je važna i neophodna. Konačno, nastojanje čoveka da dosegne ideal individualne slobode ima svoj smisao tek u konkretnoj političkoj zajednici. 20 Ali ta zajednica ne može biti samo zbir mehanički implementiranih zakonskih 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 demokratske tranzicije (karakterističan za zapadne demokratije), u očekivanju da nivo njihove demokratske svesti „uzraste“ do mere neophodne za prihvatanje demokratskih institucija? Građani tranzicionih društava imaju puno pravo na usvajanje tekovina „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 demokratizaciju političkih stavova i političkog učenja. Isto tako je veoma neodgovorno
podržavati u javnom diskursu, ili čak u intelektualnim krugovima tezu o narodima koji nemaju kapacitet za demokratiju. Ili, preciznije, uverenje po kojem je demokratizacija naših prostora neka vrsta pokušaja zapadnih sila da dominiraju našim kulturnim i geografskim prostorima. Tako Zoran Avramović, akcentira „zapadnjačku“ prirodu građanskog obrazovanja u Srbiji. 22 Mihailo Marković, predstavlja 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 Jovanović, Dragutin Brčin (ur.), Nevladine organizacije u Srbiji i svetu, Beogradski forum za svet ravnopravnih, 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 njegovoj težnji da uspostavi racionalni odnos sa političkim poretkom. Naš narod, po
uzoru na druge napredne evropske narode pokazao je u devetnaestom i dvadesetom veku da poseduje značajne demokratske potencijale. Četrdesetih godina devetnaestog veka Jevrem Grujić je izneo mišljenje po kojem našem narodu ne nedostaju 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 teritorijalnim pretenzijama velikih sila, već i apsolutističkom ponašanju domaćih vladara. Slobodarska misao naroda, uverenje o pravu naroda izdizalo se neprekidno
iznad apsolutizma vladara u Srbiji. Sretenjski ustav sadrži poseban odeljak „Opštenarodna 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 Demokratski duh i težnja ka zapadnim liberalnim vrednostima nisu u potpunosti izostali čak ni u vreme vladavine komunističke partije. 1968. godine i u Jugoslaviji,
kao i u nizu evropskih zemalja, izbile su velike studentske demonstracije u Beogradu, 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, Milan Kangrga, Rudi Supek, Mihajlo Marković, Ljubomir Tadić i drugi dali su doprinos ovom pokretu. Iako u praksi neuspešan i zasnovan na marksizmu, ovaj pokret je nastojao na širenju prava pojedinca da slobodno stvara i deluje. Ukratko,
teza o savremenoj Srbiji koja otkriva liberalne vrednosti, kao meteorit sa nepoznate planete nije utemeljena u našoj političkoj istoriji.
Ipak, iako građansko obrazovanje ima čvrsto uporište u interesu koji „racionalni“ pojedinac pronalazi u demokratskom društvu, postoji jedna bitna razlika između „starih“ i „novih“ demokratija. Naime, u starim demokratijama prava i odgovornosti su razvijani simultano. Političke institucije bile su u korelaciji sa političkom kulturom. To nije slučaj u novim demokratijama. Nakon petook24 Gudac Žarko, Miroslav Đorđević, Politička istorija XIX i XX veka: svetska i nacionalna, Čigoja štampa, Beograd, 1999, str. 198.
25 Gudac Žarko, Miroslav Đorđević, Politička istorija XIX i XX veka: svetska i nacionalna, op. cit., str. 197.
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tobarskih reformi, u Srbiji je zaživeo tzv. minimalistički model demokratije. Teorijski, on je svesno ili nesvesno baziran na modelu Jožefa Šumpetera, koji demokratiju vidi (primarno) u izbornoj utakmici između političkih elita. Ovaj model zanemaruje građansko društvo i građansko vaspitanje. Ako građani imaju samo povremenu glasačku ulogu a istovremeno su apatični, neinformisani, nesposobni da vrše kontrolu nad javnom politikom, uspostavljanje političkih institucija neće imati ozbiljne efekte. „Brze“ političke tranzicije, zahtevaju brzu promenu političke svesti građana zasnovanu na aktivnom obrazovanju. Funkciju građanina ne može ispuniti individua koja „mehanički“ participira u političkim institucijama. 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 političkoj moći, tj. da dođe u priliku da efektivno primenjuje političku moć, a to je nemoguće 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 objašnjavaju M. Kaldor i I. Vejvoda: „Odsustvo demokratske političke kulture je glavna 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 valjalo je da ide uporedo njegovo političko oslobođenje.“ 28 Ovaj oblik demokratskog 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 obrazovanje, „građansko vaspitanje“, „obrazovanje za demokratiju i ljudska prava“, vaspitanje 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 građana potrebuje različite formalne i neformalne oblike građanskog obrazovanja. Na
primer, kroz nastavni plan školskog predmeta „građansko vaspitanje“, kroz sadržaj drugih komplementarnih predmeta, ili kroz samu školsku praksu koja bi trebalo da se demokratizuje. Na kraju kroz delovanje i ponašanje političkih partija, sindikata, nevladinih organizacija i drugih društvenih činilaca. Razvoj političke 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 spontano, ako nije imao prilike da tu ulogu nauči.“ 29 Stoga se u savremenom obrazovanju poklanja veća pažnja osposobljavanju dece za aktivnu društvenu participaciju. Neophodnost pripreme dece za ostvarivanje građanskih prava i obaveza u demokratskom društvu se shvata veoma ozbiljno u razvijenim zapadnim demokratijama. Engleska i Francuska vlada su 1999. pristupile implementaciji novih programa obrazovanja za građanstvo u školama, a koji su usmereni na obnavljanje
demokratije. 30 U našem obrazovnom sistemu, školske 2001/2 godine Ministarstvo prosvete i sporta donosi odluku o uvođenju fakultativnog predmeta Građansko vaspitanje u prvi razred osovne i prvi razred srednje škole. Školske 2002/3.
godine Građansko vaspitanje menja status i umesto fakultativnog postaje obavezni izborni predmet. 31
Građansko vaspitanje se realizuje na različite načine u različitim zemljama u Evropi i svetu. Razlike postoje u nazivu predmeta i definiciji osnovnih pojmova, 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 njihove 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-školskom 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, Parlgrave 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 interesovanja za politička pitanja među mladima. To je na kraju dovelo do formiranja stručnog 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 građanskog obrazovanja Savetodavne grupe se odnosi na: „…društvenu i moralnu
odgovornost, uključenost u zajednicu i političku pismenost.“ 32 Generalno, ciljevi demokratskog obrazovanja su usmereni u tri pravca: ka osvajanju novih znanja koja se tiču funkcionisanja institucija sistema, radu na formiranju stavova i
vrednosti, i na kraju aktivnom učešću u različitim društvenim procesima. Ovo čini osnovnu ideju strukture građanskog vaspitanja na globalnom nivou, a koju čine učenje o institucijama, formiranje demokratske svesti i društveni aktivizam.
U najvećem broju evropskih zemalja demokratsko građansko obrazovanje u osnovnim školama je integrisano u ostale predmete, dok se u daljem školovanju izdvaja u poseban predmet. U Nemačkoj, na primer, građansko vaspitanje kao poseban 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. Naglasak je na učenju o demokratiji, a polazište je Ustav SAD. U Grčkoj, obrazovanje 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 srednja škola traje do devetog razreda). 33
2.2. Funkcija planskog građanskog obrazovanja.
Zašto je važno da se demokratsko građansko obrazovanje sprovodi planski, na nivou državne strategije obrazovanja? Prvo, zbog internalizacije demokratskih vrednosti. Ako se demokratske norme percipiraju kao „teška“ obaveza,
ili veštački nametnut sistem vrednosti, onda je sindrom demokratije niskog intenziteta 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 Republici 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 odlučivanju (u slučaju učenika radi se o odlučivanju na nivou škole, ili lokalne zajednice). Građani savremenih postautoritarnih društava nisu imali mogućnost da iskuse sve prednosti demokratije u svojoj političkoj istoriji. A nije svrsishodno i etički 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 odgovorni demokratski građani, dok ih istovremeno praktično životno iskustvo oblikuje kao nedemokratske ličnosti: autoritarni roditelji, autoritarni nastavnici i zahtev da se pravila prihvate bez objašnjenja. Slično je i iskustvo odraslih građana: 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 društvu. 35 Čak i danas, u javnom mnenju Srbije postoji predstava da je bavljenje politikom od strane običnih građana, nepoželjno. Za utvrđivanje demokratskih institucija nije dovoljno samo demokratsko ophođenje (tolerancija drugih, uvažavanje različitosti, odgovornost i sl.), već i znanje i motivacija građana za političko
učešće. A nezamislivo je kako bi se aktivni participativni građani mogli formirati u okolnostima autoritarnog školskog sistema? Neophodno je da nastavnim planom i programom bude obuhvaćena temeljna promena odnosa svih aktera u školi. Branka Pavlović obrazlaže značaj planskog, osmišljenog građanskog vaspitanja 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, neophodno je da društvo planski i organizovano obrazuje svoje članove za građansku 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 Jovanović (ur.), Teorijsko metodičke osnove građanskog vaspitanja, Učiteljski fakultet u Jagodini, Jagodina, 2006, str. 113.
36 Branka Pavlović, Značaj obrazovanja za građansku participaciju na osnovno- školskom nivou, op. cit., str. 325.
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drugačijeg mišljenja, represivno vaspitanje i dominaciju frontalnog modela izvođenja nastave. Sa druge strane, odnosi su demokratski ako je učenik motivisan za
participaciju u obrazovnom procesu, ako može da iznosi svoje mišljenje slobodno i bez straha od posledica. Ako se u nastavnoj praksi, od učenika očekuje slepa pokornost, onda će to pre rezultirati u nasilnom i autoritarnom nego u demokratskom ponašanju: „Demokratsko obrazovanje nije ’propaganda patriotizma’
u učionici, već nastojanje da se učenici oslobode ’dogmatskog’, unificiranog mišljenja“ 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. Kasnija 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 posebnog 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 ljubavi koju oseća prema njima i zato što je stariji, a to je jedna vrsta kraljevske vlasti. 39 Mnoga istraživanja predlažu da je komunikacija licem k licu u primarnoj
grupi (porodica, vršnjačka grupa, komšiluk) znatno uticajnija od komunikacije kroz masovne medije. Porodica je vitalni izvor socijalizacije, osobito u sticanju 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 između političkih uverenja (osobito partijskih preferencija) roditelja i njihove dece; roditelji takođe imaju moćan uticaj nad motivacijom svoje dece da učestvuju u politici. 41 G. Almond (Gabriel A Almond) ističe da je porodica prva struktura socijalizacije koju susreće individua. Po njemu, rano iskustvo sa participacijom u donošenju odluka može povećati verovatnoću aktivne participacije dete37 Boriša Aprcović, „Odgovorno glasanje i građansko obrazovanje“, u Zoran Stojiljković (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 odraslu 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, roditelji, 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 afektivnom 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 socijalizacije, što pretpostavlja odgovorno i plansko pristupanje ranom demokratskom građanskom obrazovanju. Senzibilnost deteta za usvajanje kako demokratskih tako i
autoritarnih političkih stavova, stavlja građansko vaspitanje u centar politike demokratskih društava.
Četvrto, politička socijalizacija je jednako važna, kako za decu tako i odrasle. Veliki broj odraslih građana post- autoritarnih društava suočili su se sa gubitkom 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 modela tržišta od strane pojedinaca, novo razumevanje strukture radnog odnosa, novu definiciju „časti“ i identiteta u novim ekonomskim okolnostima. Naizgled je
preambiciozno očekivati da već odrasle i fomirane ličnosti počnu da „vole“ novi poredak i stvore afektivni odnos prema njemu, ali se može postići izvesni stepen racionalnosti, tj. razumevanja značaja uspostavljanja društva odgovornosti i
vladavine prava. Jedan od problema procesa demokratizacije autoritarnih društava, upravo i jeste „afektivne“ prirode. Rušenje starog poretka uvek prate snažna
motivacija i osećanja; međutim, nakon toga nastupa relativno „monotona i mučna“ implementacija demokratskih principa i demokratskih institucija. Zato bi građansko 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; takođe 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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In introduction, historical experience of England, like a typical example of „simultaneous“ 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 developed simultaneous and interdependent. Next follows deliberation: Whether the „planned“ education create the level of political culture, approximate to one that was created over a relatively long period of time, in developed Western democracies? Three indications are introduced: First, „democratization“ is not unconscious evolutionary process, 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
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КРСНА СЛАВА КАО ТРАДИЦИОНАЛНИ
ПОРОДИЧНИ ОБРЕД У СРПСКОМ ПРАВОСЛАВЉУ
Резиме
Рад има за циљ представљање крсне славе као породичног обреда који пове
зује чланове породице и служи као спона између породице, са једне стране и дру
штва и културе, са друге стране. Многе су теорије и хипотезе о настанку Крсне
славе у српском православљу. Крсна слава је значајан елемент српског културног и
националног идентитета и као таква је сврстана у UNESCO-ву листу нематери
јалног културног наслеђа човечанства. У нашем друштву крсна слава има више
струке функције. Она представља изузетан механизам одржавања породичне ко
хезије и избалансиране комуникације међу члановима, путем подстицања осећаја
припадности, јединства, одржавања породице на окупу и забрањивања конфликт
них ситуација међу члановима. Такође, има и функцију означавања – идентифико
вања одређених породица, а кроз механизме социјализације се путем крсне славе
преносе одређене вредности са друштва на чланове породице. У данашњем свет
ковању крсне славе друштвени значај и друштвена компонента постају све доми
нантнији.
Кључне речи: крсна слава, породица, српско православље.

Појам, порекло и настанак крсног имена
Крснa слава (крсно име, служба, свети, благдан, летурђија, панађур,
кућанска слава) je прастари народни обичај прославе домаћег заштитника и
даваоца, обичај да породице сматрају својим заштитником једног хришћан
ског светитеља и прослављају уз посебне обреде и гозбу његов празник ко
ји су, међу Словенима, најбоље одржали Срби. Трагове тог обичаја имају
или су га доскора имали сви Словени, па и Индоевропљани: Трачани, ста
ри Грци, Дачани, Илири, Римљани и др. После примања хришћанства цркве
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су ревносно приступиле искорењавању многобожачких вероваша и обича
ја, међу којима je било и крсно име. Остаци прехришћанских веровања одр
жали су се понегде до данас код културно напредних народа, па и код срп
ског (Петровић, 1985).
Порекло славе је у минулим раздобљима више него било које друго
питање привлачило пажњу истраживача. Али, упркос томе, ни до данас ни
је дат општеприхватљив одговор на ово питање. Све досадашње хипотезе
могу се свести на два основна гледишта. Једно предање сматра да је слав
на успомена на дан када су многобожачки преци прешли на хришћанску ве
ру, о чему сведочи и сама реч „крсно име“ од „крстити се“, односно при
мити хришћанску веру. Друго гледиште је анимистичко, које у слави види
само један христијанизовани пагански култ, култ мртвих, култ предака. Oво
гледиште је распрострањено и преовлађује у научним круговима (Влахо
вић, 1998:24).
Црква је прихватила мишљење да слава обележава празновање успо
мене на дан када је нека породица као родоначелник рода, братства и пле
мена, примила хришћанску веру. Међутим, има мишљења да је слава усту
пак цркве ранијем култу домаћих, кућних богова, да је то сећање на дома
ће претке, да потиче од трачког култа хероса или римског лара (Влаховић,
1998:24).
Могу се издвојити четири теорије о пореклу крсне славе:
1. Теорија о крсној слави као крсном имену. По овој теорији крсна
слава има своје порекло у догађају примања хришћанства од наших преда
ка, који су се крстили на дан прослављања одређеног свеца и тако су преу
зимали на себе традицију слављења његовог имена у свом дому.
2. Теорија о крсној слави као замени за храмовне славе. Заснива се
на чињеници да су месне богомоље често биле рушене, што је за резултат
имало измештање свечарског култа светитеља коме је храм посвећен у хри
шћанске домове.
3. Теорија о христијанизованом култу предака – анимистичка хи
потеза. Према овој теорији, крсна слава своје корене има у паганском на
слеђу из прехришћанског периода, где су превладавали култ мртвих, са по
себним нагласком на хероjске претке. Најистакнутији заговорници у први
план стављају митолошку прошлост, тврдећи да је у основи крсне славе по
штовање предака.
4. Теорија о ларима и пенатима. Ова теорија заснива се на мишље
њу да крсна слава има корене у римској митологији. Наиме, у римској мито
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логији постојао је култ домаћих божанстава, заштитиника куће (лари) и уку
ћана – огњишта (пенати) (Ранковић, 2013:72,74,76,82).
Слава као обред је настала међусобним прожимањим различитих кул
това који воде истом циљу – заштити укућања од непогода свих врста, што
се може пратити из предхришћанског раздобља па све до наших дана. Број
ни култови и ритуали из далеке прошлости помешали су се са надолазе
ћом хришћанском доктрином и настао је један нови обичај. Овде говоримо
о синкретизму, где једна велика култура (хришћанска) обујми и покори ма
њу, али не успева да искорени сва веровања и праксе које је она наследила из
прошлости (Цакић, 2010:71). Тако је настао обред крсне славе као резултат
синкретизма тј. спајања различитих паганских и хришћанских елемената.
Нарочиту улогу у стварању крсне славе код Срба имао је први српски
архиепископ Сава Немањић (1174–1235). Светосавски покрет, дубоко хри
шћански и народни је одиграо одлучујућу улогу у коначној хришћанизацији
Срба. Свети Сава и његови следбеници и мисионари у српском народу енер
гично приступају јеванђелском просвећивању Срба. То је управо и послед
њи ступањ хришћанизације српског народа (Српска слава или крсно име,
1963:6). Мисионарска делатност светосавске цркве активна на свим пољи
ма народног живота, пре свега испољила се у борби против остатака мно
гобоштва у народу. Овим је било обухваћено и прослављање крсног имена
– славе.
Светосавска црква има одлучујући значај у стварању крсне славе, ова
кве каква је она данас. Постанак и развитак данашње српске крсне славе мо
ра се зато посматрати у општем склопу светосавске активности којој је по
шло за руком да створи данашњу крсну славу као искључиво српско-право
славну и црквено-народну породичну свечаност (Српска слава или крсно
име, 1963:8). Слава представља један вид мисионарске делатности свето
савске цркве, један облик њене борбе против идолопоклонства за потпуну
еванђелизацију српског народа у средњовековној Србији.
Ово враћање у далеку прошлост важно је због разумевања једног од
најдревнијих обичаја у Срба – Крсне славе.
Церемонијални обред крсне славе и њен интегративни карактер
Слава представља народно-црквени обичај карактеристичан за српско
православље и важно обележје Срба, јер осликава њихов национални иден
титет. Сваки Србин има по један дан у години кога он слави. Дан породич
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ног патрона, свеца заштитника се прославља уз гозбени ручак или вечеру. У
народу је позната изрека: „Где је Србин, ту је и слава.“
Слављење славе одувек се у социологији религије сматрало једним
од индикатора религиозности и традиционалне повезаности људи са религи
јом и црквом. Још од давнина се сусрећемо са обичајем прославе крсног име
на, који представља специфично обележје православља. Слaвa осликава трaдициoнaлну српску пaтриjaрхaлнoст, вeзaнoст зa пoрoдицу, пoрoдичну лoзу,
претке пa стoгa представља и jeдaн култ кoлeктивитeтa, породичне заједнице
у којој су њени најстарији мушки чланови били носиоци ауторитета.
Као породична свечаност, домаћа и наследна институција, слава је
знак припадности, сродства и порекла, она остаје од оца сину, а од сина
унуку, наставља традицију рода и преноси се са колена на колено. Очување
и континуит ет традиције представља основу породичног живота те је поро
дица извршилац традиционалних захтева и преносилац традиционалне кул
туре на нове генерације. Она чланове једне породице држи на окупу учвр
шћујући везе и односе међу њима.
Смисао славе је у повезивању јединке са заједницом, те према томе
слава има превасходно друштвену улогу и значај. Поштовање славе, оличе
не у свецу који важи као кућни заштитник, састоји се у дељењу жртвеног
приноса са другима. Славску тријаду, према томе чине домаћин-гост-сла
ва. Они су повезани између себе и чине друштвену (породичну) хармони
ју и више показују везаност у профаном контексту него у сакралном. У об
редном смислу је природно да се о слави, која као светковина нема премца
у живота српског народа, током времена наталожило и највише поступака и
радњи за њено провођење. При томе, што је посебно значајно, кућа у којој
се слави је истовремено док траје свечаност и својеврсно култно место које
стога изискује и одговарајући славски прибор за одређене чинове.
То је посебни празник посвећен светитељу-заштитнику породице ко
ји се празнује сваке године на исти дан. Гости се позивају рано ујутру у пре
подневним часовима на дан славе. По правилу постоје две славе породице:
велика или стара и мала слава или преслава (прислужба). Стара или главна
слава се прославља са више садржаја, богатије и свечаније. За преславу се
гости не очекују. По народном схватању славски церемонијал траје три да
на. Почиње навече уочи славе, продужава се на дан славе, а завршава сутра
дан по слави, испраћањем гостију.
Најважнији обредни предмети за славу су: славски колач, свећа, жи
то, вино и тамњан.
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Уочи дана слављења славе свештеник долази у кућу свечара да свети
водицу од које ће касније да буде умешен славски колач (чин водоосвећења).
Захвањујући својој чистилачкој снази, вода је заузела важно место у припре
ми за обележавање крсног имена. Са светом водицом се правио и славски
колач, чиме се повећавала његова света улога.
Славски колач (крсница) је хлебна бескрвна жртва Богу, која се прино
си у знак захвалности. Сâм колач симболише Исуса Христа који је хлеб жи
вота. Иако се славски колач сматра једним од најзначајнијих симбола крсне
славе, ипак његово присуство није у сваком крају заступњено у истој мери.
Постоје крајеви у којима сео он уоште не меси, а има и неких крајева у ко
јима се припрема и по четири славска колача. Најчешће се у данашње време
припрема један, изузетно два славска колача. Најчешће се меси од пшенич
ког брашна. Чест је случај да се од првог пожњевеног снопа остави житари
ца од које ће се касније месити славски колач. Овакав обичај задржан је нај
више у чачанским и драгачевским селима.
Без Славске свеће крсно име се не може славити. Славску свећу пали
домаћин, уз присуство укућана и најближих пријатеља и она гори цео дан.
Представља врло стар ритуални предмет и има многа симболична значења.
Запаљена свећа о крсном имену је супституција огња из прехришћанских
времена и симбол домаћег огњишта.
Славско жито, или како се у српској обредној пракси још назива
и кољиво, се спрема као жртва захвалности Богу, а у спомен светитеља
кога славимо. У хришћанству је видљиви знак општег васкрсења. Тако
ђе представља паганску жртву и повезује се са култом плодности. Реч ко
љиво потиче од грчке речи коливон што значи зрно, а нарочито зрно пше
нице. Обичај приношења жртве у виду куваног жита је веома стар и се
же у период када човек није познавао вештину печења хлеба. Још су ста
ри Индуси у шестом веку пре наше ере преминулим прецима приносили
сличну жртву.
Вино је о крсној слави потребно да се прелије славски колач при реза
њу, да се прелије жито и да га окусе све званице и свако у кући када се ди
же у славу. Вино је један од основних симбола у хришћанству и представља
Исусову крв у светој тајни причешћа. Вино је најважнија жртва која се при
носи у облику пића. Сједињавањем хлеба и вина врши се сједињавање крв
не и бескрвне жртве.
Тамњан (измирна) је миришљава смола која се при славском обреду,
резању колача, узима за кађење. Дим од тамњана се подиже увис, и њиме се
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када се о слави кади свечарски колач. Жито и сви укућани, приноси Богу и
светитељу духовна жртва.
О Крсном имену Србин, врши у својој кући две врло важне дужности:
– моли се Богу за живе и за мртве и чини неку жртву у славу светите
љу, заштитнику своје породице и
– сазива пријатеље и дочекује путнике и намернике те их гости што
може боље, као на највеселији дан у години (Влаховић, 1985:121).
Сви ови елементи у целини су неопходни да би се извео обред просла
вљања крсног имена у којем се виде остаци паганских и хришћанских еле
мената синкретизовани у овај православни обичај.
Неки елементи славског церемонијала: гозба, званице, гостопримство
– чине да слава буде инструмент комуникације, интеграције и заштите, са
циљем: јачање солидарности. Слава представља празник који се прославља
да би се очувала духовна породична равнотежа међу њеним члановима. Сви
чланови породичног огњишта се окупљају на дан прославе крсног имена.
Оном члану породице који је спречен да присуствује церемонији, оставља
се делић славског колача као симболична веза повезаности са породицом.
Њена интeгрaтивнa функциja oднoси прeвaгу нaд њeним свeткoвaњeм кao
вeрскoг прaзникa.
На слави се преко гостију учвршћују и шире друштвене везе и одно
си. Уколико је у питању само сродничко окупљање – онда је реч о фами
лизму и неусловљеној солидарности, а потом и о породици са изражени
јим патријархалним карактеристикама. Насупрот томе, шири круг званица
указује на проширени фамилизам, условљену солидарност и породицу са
израженијим обележјима демократског модела (Стјепановић-Захаријевски,
1998:164). У томе је интегративна функција славе и у ужем породичном и
у ширем друштвеном смислу. Кроз славски церемонијал породица исказује
спремност да са другима подели плодове сопственог труда, да одржи завет
предака и настави непрестану битку за напредак и бољитак. Слава је запра
во свечаност која повезује домаћина и домаћицу као господаре куће са све
народном узајамношћу, којој се не може наћи замена.
Одређујући славу као установу гостопримства, Д. Бандић закључу
је о њеној функцији успостављања, обнављања и одржавања коегзистент
них односа: „она постаје инструмент помоћу кога се редефинишу, а самим
тим и учвршћују елементарне (сродничке, имовинске, националне, поли
тичке) структуре, на којима се темеље друштвене везе и односи…“ (Бан
дић, 1986:18).
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Породична слава нема јасно изражен идентитет. Њено празновање
са свим својим пропратним церемонијалним радњама, не подлеже строгим
правилима која су круто устаљена и јасно дефинисана. Међусобне посете су
значајна компонента славског прослављања, и то указује на друштвене са
држаје и специфичности славе, где закључујемо да је име некадашњег па
трона постало… углавном име празника и – ништа друго. Прослављање по
родичне славе све више губи елементе верског карактера. Слава се претва
ра у састанак „на којем се скупљају рођаци, кумови и пријатељи… да јед
ни другима врате посете, да се виде и поразговарају, почасте и повеселе…“
(Бандић, 1986:12–13).
Централно место у народном славском церемонијалу заузима ломље
ње колача и дизање (напијање) у славу. Колач се ломи по једном православ
ном обичају, за који је тешко рећи да ли је хришћански или стари христија
низовани обичај. Домаћин колач окреће са гостом или гостима ради општег
домаћег напретка. Истовремено, колач се подиже увис, са жељом да се усе
ви подигну према сунцу и зрелим плодовима обезбеде економски напредак
породице.
Дизање, односно напијање у славу, како се то у народу назива, збива
се за време ручка, одмах по обредном ломљењу колача. Домаћин са чашом у
руци изражава захвалност и благодарност домаћем свецу и Богу и моли их
да и убудуће буду милостиви и наклоњени његовом дому. После домаћина и
гости наздрављају слави, са жељама за здравље, слогу и берићет.
Наздрављање је посебан славски чин, који почиње од доласка на слав
ску гозбу, до испраћања са ње. У свечаном тону се изражавају жеље за здра
вље и благостање домаћина и његове породице. Здравицу прво диже најста
рији гост, а затим домаћин, уз чашу вина или ракије. Здравице су својом са
држином различите једна од друге. У једнима се моли Богу и Крсном имену,
свецу заштитнику, а у другима се набрајају жеље за срећу и напредак дома
ћина, његових рођака, кумова, комшија и пријатеља (Српске славе, 1994:16)
Последња здравица коју испија најстарији гост се зове испратница.
Слава указује на временску дубину и традицију која чини везу изме
ђу прошлости и садашњости. Слављење и празновање крсног имена је има
ло велики интеграциони значај у развоју српског народа. Слава је била чу
вар етничке свести и других обележја која српски народ повезују у одређену
целину, у посебну етничку, историјску и друштвену заједницу. У савреме
ном конструкту, слава се дефинише као еквивалент етничком пореклу, наци
оналној припадности, односно бити Србин значи славити крсно име, славу.
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Она представља један од значајних елемената у националној симболици Ср
ба, па се подразумева да је породица која обележава славу – српска породи
ца. Слава на тај начин функционише као врста националног обележја. Сла
ва има интегративну функцију и у ширем друштвеном и у ужем породич
ном контексту (обичај да се остави по комад славског колача за сваког од
сутног члана породице). Функција крсне славе у српском православљу није
учвршћивање одређене вере, већ интеграција и очување егзистенције једног
конкретног народа, али и породице, као примарне друштвене групе. У томе
је, за српску етничку заједницу, поред култне, највећи културно историјски
значај славе као народног празника.
Слава између религијског и друштвеног – социолошки приступ
Социолошко питање које се овде намеће и које треба размотрити, тиче
се друштвеног значаја и значења славе. Овде је главна следећа дилема: да ли
прослављање крсне славе има првенствено друштвено или религијско зна
чење? То је празник који се у породици наслеђује по мушкој линији, који се
прославља у присуству рођака, кумова, пријатеља, комшија. У најважнијем
славском моменту (ломљење колача и дизање у славу) подиже се здравица
за претке, здравље, слогу, берићет. Временом су се неки стари обичаји у об
реду изгубили, или су замењени новим. Појединости су мењане, изоставља
не или допуњаване. Породична слава није никада ни била неки крути и не
променљиви обред домаћинства и породице (Барјактаровић, 1998:39). У од
ређеним случајевима, слава је могла и да се промени, ако не задовољава по
требе свечара. Ширењем напретка и културе негдашњи заштитници породи
це некако су се одаљавали и слава је све више добијала друштвени карактер,
који преовлађује над религијским.
У прилог ставу да је слава више друштвени него религиозни празник
иде и типологија коју је навео Драгољуб Ђорђевић (1998) у свом истражи
вању. Оне који славе славу он дели у три групе:
1. секуларизовани слављеник славе
2. верник четири обреда
3. црквени верник
Добар део српскоправославне популације празнује крсно име, а да
при томе није актуелно везан за своју религију и цркву, не поштује остале
форме религијске праксе, одбија личну религијску идентификацију и рели
гиозно је индиферентан (секуларизовани слављеник славе).
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Други део грађана прославља славу уз већину ритуалних поступака –
типичан представник српскоправославног верника, који је најраспростра
њенији у Срба (крштен је, венчан у цркви, слави славу и сахраниће се уз
опело – верник четири обреда) (Ђорђевић, 1998:44).
Трећи тип карактерише коегзистенција религиозне свести и религио
зног понашања и удруживања и типичан је представник добре религиозно
сти (практиковање побожности у религијским институцијама и развијања
осећаја припадности вери и организацији). Ово је најпожељнији тип верни
ка, који се придржава свих узуса православља и Српске православне цркве
(црквени верник) (Ђорђевић, 1998:44)
Период ‘80-их и ‘90-их година прошлог века се најсликовитије мо
же описати синтагмом „бег од цркве“. Секуларизација је са собом донела
енормно смањен број верника, одумирање верске праксе и религијског пона
шања верника. Међу поштоваоцима крсног имена преовладавали су верни
ци четири обреда и секуларизовани слављеници славе (Ђорђевић, 1998:44).
Следи период „приближавања цркви“ и „приближавања правосла
вљу“ тј. напуштање атеистичког културног модела и прилажење историјској
вери и цркви, и овде наилазимо на повећан број верника четири обреда и цр
квених верника, док се број секуларизованих слављеника славе знатно сма
њује (Ђорђевић, 1998:46)
На основу овог истраживања можемо видети да се крсно име у Срба
од деведесетих година на овамо прослављало на:
1. религиозно-профани
2. религиозни
3. профани начин
Породична слава је и религијски и друштвени празник, с тим што је
временом њен друштвени аспект постао доминантан. Уз свечану гозбу уго
шћује се родбина, пријатељи, суседи који долазе да им пожеле све најбоље у
наредној години. Ова посета се мора и узвратити и то је нешто што се очеку
је од гостију. Реципрочност у међуљудским односима представља један од
најзначајних аспеката породичне славе (Синани, 2012:176). Разлика у вре
мену прослављања породичних слава омогућава међусобне посете и узајам
но поштовање домаћина који славе славу.
Она представља важну породичну светковину, јер омогућује интерак
цију сродника, нарочито оних који се ретко сусрећу и друже. Неки сродни
ци се углавном сусрећу само на славама. Управо због тога се људи унапред
радују и веселе одласку на славу, јер знају да ће тамо сусрести сроднике ко
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је због физичке удаљености, посла или неког другог разлога ретко виђају. У
народу постоји мишљење да славе и постоје због тога да би се људи меша
ли, разговарали, договарали. У складу с тим је и схватање да су свештени
ци поделили различите славе (Ђорђевић, 1998:313). Породице не славе исту породичну славу из разлога да би могли да посећују једни друге. Обна
вљање гостовања и гошћења на дан славе, омогућује да се сроднички, као и
остали формални и неформални односи непрестано обнављају.
Што се религијског карактера славе тиче, сматра се да је она свој про
фил добила већ у XIII веку, након реформи светосавске цркве. Породична
слава је прожета црквеним утицајима, па су и најзначајнији реквизити ко
ји се у слави користе (свећа, хлеб, вино, уље, тамјан) уједно и црквени (Си
нани, 2012:176). Икону Крсног имена би свака породица требала да има у
свом домаћинству, мада је неки свечари ни данас немају. Обележавање сла
ве би такође требало да отпочне у цркви, ношењем славског колача и жита
на освештавање.
Слава је једна од институција којом се задовољавају потребе домаћин
ства и у оквиру које се остварују и учвршћују интерперсонални односи међу
њеним члановима. Друштвени садржај славе је такав, да на тај дан породи
ца прима госте и на традицијом утврђен начин пружа им гостопримство, те
стога можемо закључити да слава функционише као посебан вид установе
гостопримства (Бандић, 1986:13).
Оно што славу као установу гостопримства разликује од осталих свет
ковина јесте то што је периодична. Односи међу појединцима и међу поро
дицама у сеоској средини представљају изузетно осетљиво подручје дру
штвеног живота. Могућност њиховог поремећаја стално је присутна и због
тога их треба држати под контролом. На слави гости се примају у строго од
ређеним интервалима времена – сваке године у исти дан. Континуитетом
указивања славског гостопримства одржава се и континуитет породичних
односа.
Континуитет међусобних посета се може одржати само ако су оне ме
ђусобно наизменичне. Као што сам претходно навела, важан је реципроци
тет. Свим гостима на слави су додељена иста права и обавезе – током године
домаћин ће бити и у улози госта, док ће његови гости узети и улогу домаћи
на, и овде наилазимо на поштовање једног начела једнакости.
Крсну славу можемо сматрати својеврсним системом „друштвене кон
троле“ кроз појачани притисак социјализације у тим тренуцима. Њено пра
зновање држи на окупу чланове породице, зближава их и не дозвољава кон
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фликтне ситуације међу њима. Поред тога што обезбеђује смањење затегну
тости, ритуали делују као моћна појачања општих веровања, која су неоп
ходна за друштвени поредак. Крсна слава као религијски обичај обједињу
је све најбитније елементе структуре традиционалног друштва, те доводи у
везу његове две најјасније одлике – велики значај религијских оријентација
према свету и сроднички систем (Гавриловић, 1998:317).
Са социолошког аспекта, важно је размотрити питање друштвене
функције крсне славе. Заветине, сабори, славе представљају народне, а не
црквене установе, у њима друштвени садржај односи превагу над религиј
ским. Породична слава има битну друштвено-интеграциону функцију која
је доминантнија у односу на црквено-религијску праксу.
Слава је празник у којем постоји одређена веза између религијске и
друштвене компоненте. Она представља празник хришћанског свеца, који
је везан за одређену породицу. Идентификујући је на тај начин, ми је исто
времено идентификујемо као празник који „припада“ тој породици, као пра
зник који баш та породица може и мора да прославља. Слава није само је
дан од породичних празника, већ и нешто више – једини празник породице.
Њена специфична функција јесте то да она може да функционише и
као средство друштвеног означавања (Бандић, 1986:15).
У сеоској средини презимена нису била, нити су данас, једина ознака
породице. Постоје ситуације када није довољно упутити на конкретну поро
дицу само путем презимена, већ је понекад потребно укључити и породич
ну славу коју славе. Ситуација када обележавање само презименом није до
вољно, или није адекватно, углавном се везује за два сегмента друштвеног
живота – орођавање и наслеђивање.
Велике миграције српског становништва довеле су до великих демо
графских промена и до збрке у систему сродства. Презимена су често ме
њала своје облике, а притом нека од њих су толико распрострањена, да као
средство означавања немају велику вредност – истоветност презимена не
може да буде доказ о постојању сродничке везе, као што ни разлике у прези
менима не могу да буду гарант непостојања сродничке везе. У случају скла
пања брака, ако се момак и девојка исто презивају и њихове породице обе
лежавају исту славу, брак се обично избегава.
Означавајућа својства славе користе се и у ситуац
 ијама када једна по
родица наслеђује имање које је припадало другој породици. Према општим
принципима наслеђивања у нашој традиционалној култури, онај ко поседу
је одређено имање има право да слави одређену славу, и обрнуто. Нова сла
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ва тако може да представља специфичан знак својине над наслеђеним има
њем, односно преузимајући славу од претходног власника, наследници на
друштвено признат начин потврђују своја новостечена права.
Секуларизација обреда крсне славе
Да бисмо могли говорити о секуларизацији овог обреда, првенствено
морамо дати јасну дефиницију овог термина. Секуларизација је појам који
се повезује са религијом, и неопходан је ради утрђивања присутности рели
гијских вредности и симбола у једном друштву. Она на првом месту показу
је нестајање „светог“ и прелазак на „световно“, при чему долази до одваја
ња религије од друштва. Долази до напуштања привржености традиционал
ним вредностима и вероисповедној пракси, прихватања промена и заснива
ња свих одлука и делања на рационалној основи. Она представља процес
где религијско мишљење, пракса и религијске установе губе свој друштвени
значај. Религија у све већој мери постаје приватна ствар појединца.
Кao нajсeкулaрниjи oбрeд, крснa слaвa сe чeстo прoслaвљa нa црквeнo нeпрoписaн нaчин. Тaквa пojaвa мoжe сe oбjaшњaвaти кao пoслeдицa
нeпoзнaвaњa слaвљeникa oних дeлoвa тeoлoшкoг и кaнoнскoг систeмa кojи
нeпoсрeднo рeгулишу oблaст крснe слaвe. Кao рeзултaт нeинфoрмисaнoсти и пoгрeшних рeлигиjских схвaтaњa, устaлилa сe пojaвa нaoпaкe пoдeлe
свeтитeљa зaштитникa нa „живe“ и „нeживe“, чимe сe дoлaзи у aпсурдну
ситуaциjу прoслaвљaњa „нeживoг“ свeтитeљa кao зaштитникa пoрoдицe.
Из тaквoг нeпрaвилнoг пoимaњa стaтусa свeтитeљa, прoистичe и пoгрeшнo прaктикoвaњe ритуaлa крснe слaвe (нa примeр, у случajу дa сe прoслaвљa
свeтитeљ кojи сe смaтрa живим, 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
нису пoснe, jeр искључивo пaдajу у блaжeнe пeриoдe. Мeђутим, нe увиђa сe
дa критeриjум рaзгрaничeњa пoсних и мрсних слaвa прeдстaвљa пoмeнути
принцип 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 мање религијске присутности и религијског карактера у овом
обреду. Он се полако губи, а друштвени „световни“ односи превагу и прео
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влађује у светковању овог празника. Слава се не може прославити без нај
важнијих обредних предмета (свећа, жито, вино, уље, тамјан) који се кори
сте у цркви за време верских празника, литургије, причешћа. Главни обре
ди у кући (ломљење колача и дизање у славу) носе у себи црквени карактер
и порекло.
Слава постаје обред који има друштвени карактер и садржај. Гости на
славу долазе ради дружења, весеља, да се почасте, поразговарају и врате јед
ни другима посете. Она постаје један вид дружења, окупљања на једном ме
сту, где сви гости очекују да буду лепо угошћени и дочекани, а домаћин је
тај који ће се побринути за то. Слава се данас углавном слави један дан, са
свечанијим ручком или вечером.
Прослављање крсног имена данас
У последњој деценији XX века, друштво је ушло у прву фазу тран
зиције и јављају се многобројне културне промене, међу којима је својевр
стан феномен „враћања традицији“, враћања старим патријархалним поро
дичним обичајима, који укључују и велики број различитих интерпретација
прослављања крсне славе. Последица многобројних интерпретација крсне
славе, али и формална могућност њеног јавног прослављања, довела су до
формирања савремених образаца тог културног феномена.
Остају на снази неки ритуали који имају смисла за сâму заједницу
(окупљање породице и гостију уочи славе, улога домаћина, домаћице, здра
вице, култни славски колач, жито, свећа), неки ишчезавају ако је вера и по
треба у њих престала, док се истовремено рађају нови облици (куповина
славског колача и куваног жита у пекари, посластичарници, слављење славе
у ресторану, уз музику). Све то проистиче из перцепције ритуала дате сре
дине или пак самог односа становништва према локалној цркви и њиховом
пароху. Уколико је црква више прихваћена, тада се може говорити о струк
тури празника према црквеном кодексу. У супротном, доминирају тзв. „на
родни“ облици празновања.
Осим што је породични празник и породична светковина, слава се
прелила и на институције, установе, организације и професионална удру
жења. Као обред који је најподложнији десакрализацији, бива упражњиван
и од стране атеиста, па чак и антитеиста. Почињу да је славе и они који је
никада до тада нису славили. Како је данас схваћена, она је све мање показа
тељ хришћанске везаности за светитеља, религију и цркву. Уместо тога, по
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стала је главни показатељ националног припадништва израженог паролом:
„Славу славим – Србин сам“. На слави се важност придаје гозби и гошћењу,
а мање неким религијским хришћанским обележјима.
Данашњи модел светковања крсне славе у канонском делу је сличан
традиционалном обележавању, али сâм празник, како у себи садржи и на
родно разумевање светковине, варира и прилагођава се времену у којем се
живи. Слава је све више еволуирала и у обележје статуса породице у дру
штву и њеног празновања ради истицања материјалног стања њених члано
ва.
Крсна слава као део обредне праксе српског народа, до данас је опста
ла у свом функционалном облику. И даље се развија у правцу интегративног
празника, који је битан за окупљање породице, блиских пријатеља и ком
шија. Начин прослављања доводи и до истицања статусног симбола и тран
сформације празника у искључиву гозбу, с великим бројем гостију. Духовни
аспект славе је у многим облицима секундаран (изостанак молитви, посе
ћивање цркава ван празничног дана). Крсна слава на простору православне
Србије функционише као специфичан ритуал, који је остао легитимни део
друштвеног и духовног бића савремених српских православних породица.
Закључна разматрања
Слава као обред специфичан за српско православље, вековима се про
теже кроз српску традицију и обичаје. Као чувар породичног огњишта, кр
сно име представља национални симбол српског народа и културе. Слава
је била чувар етничке свести и других обележја која српски народ повезу
ју у одређену целину, у посебну етничку, историјску и друштвену заједни
цу. Kрсно име дефинишемо као еквивалент етничком пореклу, националној
припадности, односно бити Србин значи славити крсно име, славу.
Крсна слава има важну интеграциону функцију и карактер, учвршћу
јући везе и односе са јасним циљем: јачање солидарности, успостављање
блискости и осећања припадности међу члановима породице. Она омогу
ћује успостављање духовне равнотеже међу њеним члановима и можемо је
сматрати својеврсним системом друштвене контроле. Њено празновање др
жи на окупу чланове породице, зближава их и не дозвољава конфликтне си
туације међу њима. Периодичност и реципрочност је битно обележје славе
које омогућује да се сроднички, као и остали формални и неформални одно
си непрестано обнављају.
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На питање да ли је слава друштвени или религијски празник и какво
је њено значење, долазимо до закључка да је слава постала обред који има
превасходно друштвени карактер и садржај који преовлађује у односу на ре
лигијски. Све је мање црквене и религијске присутности у овом обреду (ве
лики број свечара нема у свом домаћинству икону свог свеца заштитника ко
га слави), чија се важност и значај полако губе.
Друштвени садржај постаје доминантнији. Гости на славу долазе ра
ди дружења, весеља, да се почасте, поразговарају и врате једни другима по
сете. Она постаје један вид дружења, окупљања на једном месту, где сви го
сти очекују да буду лепо угошћени и дочекани.
Слава је празник који је нераскидиво повезан са српским народом и
дубоко уткан у његов национални идентитет, тако да са поносом можемо ре
ћи и поновити стару српску изреку: „Где је Србин, ту је и Слава“.
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KRSNA SLAVA AS A TRADICIONAL FAMILY RITUAL
IN SERBIAN ORTHODOXY
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, радост), која обавезно мора и треба да садржи елементе задовољства: због учешћа
у самој игри; понесеност духом игре, занесеност њеним варијацијама, пропуштеним и искоришћеним шансама, срећним моментима; развијање и усавршавање самог себе; употпуњење и надрастање самог себе. „Играј за живот“ модерна смерница има вишеструки упут у добро, лепо, радосно, корисно. Ниједна школа, диплома у свету се не бави феноменом учења живљења, тј. живљења у радости и за радост. 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 људске делатности јесу динамика и радост са пропратним елементима задовољства.
Треба нагласити присутну унутрашњу радост у спорту као контрапаритет сујети. Унутрашња радост рађа унутрашњи раст, он рађа креативност, креативност 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 утицати на развој духовности код спортиста?
Кључне речи: 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 развој и здравље (појединца, породице, друштва). За егзистенцију, улога физичке активности у прошлости је била у: лову, риболову, гладијаторским
борбама и др. Моторичко-ментални развој човека је у складу са Ламарковом теоријом еволуције (1809): „Континуирано коришћење било ког дела
тела доводи до његовог постепеног развоја и јачања, а не коришћење узрокује 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 нове 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, такмичење, трчање итд.“ Енглеска се сматра колевком данашњег спорта из које се
раширио прво Европом а затим и светом. Сматра се да је систем савременог спорта установио Томас Арнолд, који је био педагог, историчар и свештеник. По њему циљ васпитања треба да буде формирање атлете хришћанина, 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. Променио 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 веслање (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 односно игра је до данас сачуван код Копта али и код других хришћана. Кретање хита не само у слободу, одушку, већ и у ослобођење од свих граница
овога света. Тако да је сва побожност у кретању. Свакидашње кретање омогућује своје успињање, прелажење граница могућности, граница просторновременских стварности, док надсушно, надматеријално уводи у вечну будућност. Кретање је понекад говор, појање, молитва која полази из највиших 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 одраслих, 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 позива 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 здравом телу“. Према Стефановићу и Јанковићу (2015) грчки митрополит Јеротеј Влахос каже: „Како се овај одломак данас приказује исечен, то се закључује да се здрав дух налази у здравом телу, а то иде и до тога, да здраво тело има и здрав дух, што искључује могућност да се здрав дух налази у једном телу које није здраво“. Тако овај одломак, одсечен од овог смисла, одводи нашу мисао у једно обожавање тела. Међутим, као што смо видели, значење одломка јесте: ’кад би здрав дух био у здравом телу’, а да се при томе
не искључује могућност да у болесном телу буде здрав дух, нити да у здравом телу буде болестан дух (Влахос, 2006 стр. 101). Психосоматска медицина 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 духу, здраво тело“.
Данас се људи масовно разбољевају од психосоматских болести – у
које можемо да убројимо све познате болести, од рака до грипа, док су нарочито распрострањене болести крвотока, органа за варење и дисање – непоштујући 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, створитеља тела. Постоји ли такав луд цар у свету који би своја најскупоценија кола употребио за вожњу ђубрета? Тела су најскупоценија кола која је Бог саздао 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 вожњу 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 према Стефановићу и Јанковићу (2015) спортска култура а у оквиру ње спортска активност, уздиже и поспешује општу културу и чистоту тела а религије укључујући и православно хришћанство уздиже културу и чистоту духа. На основу наведеног у претходним истраживањима у реализованој студији је постављено за циљ да се испита да ли бављење спортом може утицати 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 развоја је ређе. Западно православни мислилац Џон Чирбан је покушао да систематизује духовни развој постављајући га у пет ступњева. Први ступањ
у духовном развоју Чирбан назива „слика“ (eikona), под којом подразумева природно стање човека, у којој су већ рођењем усађени одређени потенцијали развоја, нпр: да воли, мисли, ствара; други ступањ је преумљење
(metanoia), на коме се човек свесно и слободно одлучује да свој живот води „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 несублимираних тежњи сексуалног и агресивног нагона; четврти ступањ је просветљење, доживљај Божанске светлости, крштење ватром и Духом, који познају хришћански мистичари из искуства да „више не живим ја, него Христос у мени“. Пети ступањ према Чирбану је рашћење православног подвижника до „мјере раста пуноће Христове“, обожење, или сједињење с Христом, 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 личност (што је било непојмљиво за било коју религију пре јудеохришћанства)
и човек као личност (Јеротић 2003, стр. 16). Према Јеванђељу није једини циљ човека да се побољша, да постане моралнији, праведнији. Свакако он то треба да постане али то није крајњи циљ за који је Бог створио човека. Крајњи циљ је је обожење, сједињење човека са Богом што је и Чирбан 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 Божијим спуштањем ка њему – увек у слободи човекове одлуке и само у љубави 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, почиње 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 покушавају са дрогама, то он покушава са буком, напетошћу, телевизијом, радиом и
информацијама о свему и свачему: да заборави, да не размишља, да не брине, 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 бива све док не пронађе нешто друго, нешто веће, што постоји у његовом животу, нешто што је истински дивно и стваралачко ОБОЖЕЊЕ - ЦИЉ ЧОВЕКОВОГ 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 варијацијама, 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, лепо, радосно, корисно. Ниједна школа, диплома у свету се не бави феноменом учења живљења, тј. живљења у радости и за радост. Јер све друго: туга, 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 ментално 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 задовољства. Треба нагласити присутну унутрашњу радост у спорту као контрапаритет сујети. Унутрашња радост рађа унутрашњи раст, он рађа креативност, креативност рађа унутрашње ширење из кога следи обогаћивање унутрашњег 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 уметничког достигнућа. Полазећи сами често кроз трновит пут мученичког тражења и откривања Бога (често и несвесно), научници, философи и уметници пружају могућност посредног открића Бога обичним људима, да и они
кроз радост гледања или слушања и сами траже и нађу Бога. Није ли управо радост, онај директан, најбржи пут, начин и разлог тражења и налажења
Бога!
Можемо ли ценити и заволети ближњег, а не ценити, нити волети себе? Тако нешто једноставно није могуће. Али није могуће ни обратно: поштовати, 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 разлози све чешћих непоштовања и непријатељства према себи самом и другима. 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 себемржњи. Спорт свакако може послужити као средство које усмерава човека према себељубљу, човекољубљу и богољубљу ако се почне од љубави
према себи са Богом.
Изненађење може да буде велико за човека који не познаје скривене дубине људске душе када чује психолошку истину: себичан човек је човек који не воли себе (Јеротић 2004а, стр. 114). Спорт који младе усмерава на здрав начин живота, љубав према себи и другима несумњиво утиче 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 карактер, 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: дисциплина, тимски рад, усредсређеност на циљеве, моралне врлине које су преносиве на различите ситуације у животу (Стефановић 2011, стр. 213).
Познат је израз: тело је огледало душе. Према Ђурици (2014) зато морамо 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 одговорна за опстанак рајског света, човеку од Бога повереног ради чувања и неговања. 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, мекопутност, женственост и мазност. Зазире се од умора, труда, савладавања пута врлине и упадањем у ману, порок мртвосаности, равнодушности, млакости, 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 подвижничко (аскетско), односно кретање води ка продуховљењу, освећењу и обожењу. Такође сматра да је несумњиво да теловежбање – спорт, разни телесни покрети, покрећу и дух, те буде га. Вежбањем, разгибавањем тела разгибава 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, свете божанске тајне, мистичне силе вечног живота. Наравно, обожење креће
од почетка духовно-телесне вежбе као најузвишенији вид моралности. Лакоћа тела коју ослобађа кретање је естетски конкретно пријемљива као поигравање, плес, односно прозирна, лепршава копрена, као драж оних кретњи
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које одају унутрашњу музикалност утемељену у божанској духовној хармонији. Ти етерично уздижући и прозирајући покрети предназначавају успон у
вишу реалност, у есхатон. Најпре смо лењи да се тачно, језгровито и складно 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 према људима и са људима, али и са животињама и природом. Зато је савременик 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 тоне у чамотињу и пада у потиштеност. Човек се све више детеохуманизира и
постаје технички тип, аутомат.
У данашњици „материјалистичкој чељусти света“ коју већина популације неће или не може да избегне, све су мање присутне моралност, правичност, 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 могу 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 становиштима „атомизма“ и Њутновог „детерминизма“ који заступа становиште
да физичким светом управљају гвоздени закони: три закона кретања, и закон 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 благодати (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 спортистима 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 истоветне Лествици преподобног Јована Лествичника који помно и беспрекорно тачно ступњује духовне вежбе које су предуслови свих теловежбања, односно 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 одговара на њега. Сперимо са себе грех и открићеш степенице по којима се ваља
успињати. Вежбање, аскеза, повезује оно доле са оним горе односно оно повезује тело са душом. Тај унебоход је анабатичан (ἀναβαίνω) јесте пут којим
се пење, којим се напредује, којим се расте, те којим се успиње у врхврхова (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 означава читавога човека, оно није дроњак, отпадак. У њему постоји усагласивост, 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 духовни 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 спортиста такмичи само да би задовољио своје личне амбиције, да себе постави
у центар пажље, постоји велика вероватноћа да постане превише самоуверен, да истиче претерано себе и да губи веру у Бога. Чувени светски првак
у ММА спорту Федор Емелианенко у интервјуу који је направио руски портал „правмир“ наводи да: „мислим да ме је Бог послао у ове „спортске воде“. Са тим у вези сматрам да ми то даје за право да радим свој посао најбоље 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 посао 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 осветљив, и не носи срдње на синове народа својега; него љуби ближњега 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 заповести? 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 борба 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 Федору млади који се баве борилачким спортовима схватају спорт врло озбиљно. У вери (свештенику) као и у спорту Вас тренира један човек којем морате 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 победе. На пример Свети Јован Златоусти је провео последње године свог живота 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 moments; 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 learning 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 other forms of human activity are dynamic and joy with the accompanying elements of satisfaction. The presence of inner joy in contrast to vanity during sport activity should be specially 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 beings 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:
Сунце у религијском схватању древних цивилизација. Од старозаветних Ју
деја, који су га идентификовали као небески објекат, без уплита у религијску свест,
све до источних народа који ће му дати идентитет у рухо једног од најбитнијих
божанстава. Додир цивилизација, и преузимање појединих атрибута божанства,
једни од других. Симбол моћи и власти римских императора, знак који повезује све
товно и духовно. Појава хришћанске ере, и губитак улоге центра религијске свети
древног човека.
Кључне речи: Sol Invictus, сунце, solaris, Елагабал, Митра, Марко Аурелије,
Аурелијан, Константин, Јулије Отпадник, Божић.

Увод
Још од првих времена човечанство је трагало за смислом свог посто
јања, окретало се природи и природним појавама, као изворима свог рели
гијског изражавања. Соларни круг, који је доминирао небом, његова блиста
ва светлост и енергија која је загревала површину планете, представљало
је првобитном уму нешто величанствено, недодирљиво и необјашњиво. Од
развитка првих заједница до установљења првих социјално-правних наосе
бина, Сунце ће заузети главну улогу врховног божанства у готово свим ре
лигијама и митологијама древних народа. Божанства попут Брахме у хин
дуиз му, Митре у персијској религији, Адонаја (Господ) код Феничана, Ози
риса у египатској митологији, Аполона и Адониса код старих Грка, су само
једна од многих покушаја да се оно објасни као извор живота, блистава ва
тре која ствара свет. Многи храмови од рушевина пирамида у Египту, оста
ци друидских олтара у Британији, до Вавилонске куле била су места где
се славио господар дана. Развитком астрономије многи свештеници, про
роци и мудраци, користили су тела соларног система за развитак религије,
и религијског веровања. Сад божанство светлости постаје не само видљи
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во људском оку, већ задобија кључна места у теолошким системима широм
света. Соларни круг, од првог човека до појаве хришћанства задржава сво
ју надмоћ над осталим божанствима. Оваплоћењем Богомладенца, Сунце
престаје бити божанство, извор и узрок постојања света. Небеско тело гу
би своју доминацију над човеком, јер се оваплотило истинско Сунце, Извор
живота, Животодавац, Светлост над Светлостима – Христос.
Светило веће (hamaor hagdolim) и Solaris (сунце)
Потом рече Бог: Нека буду светила на своду небеском да раздвајају
дан од ноћи, и да буду знаци, временима, данима и годинама… И сачини Бог
два велика светила: светило веће да управља дању, и светило мање да упра
вља ноћу… (Пост. 1, 14–16). Боговидац Мојсије у књизи Постања наводи да
Творац ствара „светило [hamaor] веће [hagdolim] да управља дању, и свети
ло мање [hakaton] да управља ноћу“. За њега није битно име небеског тела,
већ га описује онако како очима види; велики светлећи круг који се појављу
је током дана (светило веће – Сунце), и мањи светлећи круг који се појављу
је током ноћи (светило мање – Месец). Њихова улога је да буду у служби чо
века, да буду знаци временима и годинама. Мојсије наглашава да њих ства
ра Бог, који је једини Извор њиховог постојања. Они не настају самостал
но, нису пре постојали, нити их Бог обликује1 од некакве масе, већ их ства
ра речју својом. Па према томе, ни човек као врхунац Божије творевине, ни
је створен ради њих, него они ради човека. Зато њима не доликуј никаква
наклоност људи, нити обожавање. То је у супротности са Божијим законом,
јер је Он једини Творац који ствара, и који постоји од вечности. Није ни чу
до што Мојсије и не покушава да ослови небеска тела са неким посебним
именима, већ преноси само оно што његове очи виде и сведоче, јер за веру
јућег човека центар свега је Јахве (Бог). Материје која је створена ради чове
ка нема никакав утицај на његов живот, и човек не робује материји. Колика
је доследност верујућег Израиљца, показује и Септуагината (LXX)2 где сто
ји „μεγαλους τον φωστηρα (веће светлеће тело)“ и „φωστηρα τον ελασσω (ма
1 Платон у свом делу Тимај наводи да божанство Демијург ствара козмос из некакве
масе, која је савечна са њим, и која се налази у стању хаоса. Пошто се гнуша нереда, он обли
кује већ постојећу масу и установљује ред по коме целокупна васиона егзистира.
2 Реч септуагинта, „седамдесет“, односи се на број јеврејских учењака (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
свега 72 дана. Када су њихови преводи најзад упоређени, установило се да су они потпуно
идентични.
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ње светлеће тело)“. Сви каснији преводи Светог Писма остаће доследни из
ворнику. Међутим, док за верујућег човека народа Божијег (Израиља) „ве
ће светило“ није ништа до један знак величине и славе Творца, дотле за па
ганина Solaris (Сунце) представља врховно божанство и извор живота. Ал
берт Пајк у свом делу Морал и догма3 наводи: „За првобитног човека, оно
(Сунце) је унутрашња ватра тела, ватра природе. Извор живота, топли
на, и усијање, оно је њихов продуктиван извор свих генерација, и без њега не
би било кретања, егзистенције, нити облика. За њих он је бескрајан, неде
љив, вечит, и свуда присутан. То је једноставно била њихова потреба за
светлошћу, и за његовом креативном енергијом, коју су осећали сви људи; и
ништа их више није плашило до његово одсуство“. Срж паганизма налази
се у обожавању природе и њених феномена и појава. Најдубља тајна при
роде јесте тајна рађања, па према томе није ни чудо што је Сунце, као фе
номен рађања светлости, за првобитног човека био универзално божанство
и извор живота. Према египатској митологији Сунце је био символ вечног
живота, јер иако умире сваке ноћи, оно се рађа поново у освит сваког новог
дана. Древни египатски фараони установили су врховно божанство светло
сти (Сунца) Ра4, да би за време владавине Тебанске династије5 преименова
ли у божанство Амон6, а касније у Амон-Ра. Фараон Аменхотеп II његов син
Аменхотеп IV преименоваће Амон-Ра у Атон – древни израз за физичку со
ларну енергију. У каснијој египатској митологији појавиће се идеја тројства,
врховних божанстава оца Хоруса7, мајке Изис, и сина Озириса (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 Хатор (Соларна богиња, богиња неба
и прамора). На тој хумци божанска птица је положали јаје из ког се родило врховно божан
ство Ра. Овај мит је настао за време средње империје. О њему сазнајемо из старих египат
ских свитака сакупљених у колекцију под називом The Papyrus Harris 501 или The Harris Ma
gical Papyrus (Nо. 501) који се данас чувају у Британском музеју у Лондону. Свитци обухва
тају период од 1569. до 1065. г. пре Хр. Њих је сакупио енглески трговац Ентони Чарлс Харис
(1790–1869), који је скоро 40 година снадбевао енглеске трупе у Александрији.
5 Средња држава од 2160. до 1785. (Пре Христа).
6 Амон, заједно са Аманует (божанства сунца) представља један од четири мушкоженска пара из Огдоада (Ογδοας – осмоструко) – пантенон осам божанстава који су створи
ли универзум, а којима су се египћани клањали у граду Хермополису (Ερμου πολις μεγαλη).
7 Један од најстаријих божанстава у древном Египту. Бог неба, коме је Суце десно,
а Месец лево око.
8 Озирис 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 постао вла
дар подземља.
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божанство Сунца9. У сумерско-вавилонској митологији врховно божанство
је Шамаш (божанство светлости – Сунце)10, које презире таму, тако да не
праведне и грешне привод и светлости. Стара Елада у свом пантенону бо
жанства идентификује Аполона11, као божанство сунца и светлости, али и
Адониса12 који је божанство годишњих доба. Првобитно божанство Сун
ца у римској митологији био је сиријски бог Елагабалус13. Њега је из Емесе
(Εμεσα)14 пренео император Северијан, као врховно божанство римске им
перије. Међутим, култ је укинут после смрти императора. Врхунац обожа
вања Сунца као божанства Sol invicti, развиће се у римској митологији под
називом митраизам, а под утицајем персијске митологије.
(Sol) Сунце и сиријско божанство Елагабал
Марко Теренције Варо у свом делу О пољопривреди (De Re Rustica)
наводи да је постојало дванаест божанстава који су благосиљали земљорад
нике: „Сунце и Месец, који посмaтрају време, кадгод је нешто засaђено или
започето“15. Њихове златно украшене слике красиле су зидове форума. Та
цит у свом делу О аналима (De Annales) наводи: „Тада приношаше жртве
и захвалнице божанствима који су били одобрени указом, са посебном ча
шћу Сунцу, чији се древни храм налази у средини циркуса…“‘16 Ово исто на
води и Тертулијан у свом делу О играма: „Циркус је углавном посвећен Сун
9 Египатски свештеници су у многим ритуалима као символ Сунца користили кожу
лава. Према њима оно је управљало сазвежђем Лава, а такође једно време представљало је
кључни стуб небеског свода.
10 Такође је био и бог правде, пошто Сунце растерује таму, тако и Шамаш растеру
је зла дела код људи.
11 Грчки бог светлости, музике, медицине, стреличарства, колонизације, прорицања
и поезије. Присутан је и у хеленској и у римској митологији, алитакође и коддругихнарода
у разним варијететима.
12 Појам Ἄδωνις, на грчком језику је изведен од семитске речи Аdon, „Господ“ која
уствари се користиу јеврејској библији под појмом Адонај ()יָנֹדֲא.
13 У Историји августа (Historia Augusta), стоји да се ово божанство „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 библијско Кадеш. Хришћанство је ов
де била доминантна религија од 3. до 7. века, а 636. Емесу су освојили Арапи који су гра
ду дали садашње 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“. Marcus Terentius Varro, De Re Rustica, књ. I, 1:5.
16 „Tum [decreta] dona et grates deis decernuntur, propriusque honos Soli, cum est vetus
aedes apud circum…“, Publius Cornelius Tacitus, De Annales, књ. VX, 74:1.
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цу, чији се храм налази у средини.“ [Circus Soli principaliter consecratur. cui
us aedes in medio spatio et effigies de fastigio aedis emicat.]17. Међутим, веро
вање Римљана у божанство светлости, претрпеће огромне измене у II ве
ку под утицајем сиријског божанства. Прве наводе имамо код Лукијана Са
мосатског (Λουκιανος ο Σαμοσατευς)18 који је забиљежио различито верова
ње Сиријаца и њихове обич аје. Каже: „Када се уђе у храм, са леве стране
налази се прво престо Хелиоса (Сунца), али нема слике (статуе) на њему.
Ипак, сазнао сам зашто практикује овакав обичај. Они кажу да је по зако
ну правити статуе других богова, јер нису видљиви свима. Али, Сунце и Ме
сец су у потпуности видљиви свима, и сви верују у њих. Зашто онда прави
ти статуе појава које се јасно виде у ваздуху?“ [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 το ι σι 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 Убрзо је император Марко Аурелије (Marcus Aure
lius Antoninus Augustus)20 из Емесе пренео култ сиријског бога Елагабала21.
Иродијан Сиријски22 је записао како је Антонијe, кренувши из Сирије, због
времена морао презимити у Никомидији. Обичаји су налагали да учеству
је као врховни жрец23 у церемонији слављења локалног божанства. Пошто
није знао како ће у Риму примит и вест, наредио је да се уради велика сли
ка, где је он обучен као жрец. Поред њега насликано је божанство из Еме
се. Слика је послата са наредбом да се стави на средину сената, одмах изнад
статуе божице Победе (Victori)24, и да сваки Римљанин треба да принесе жр
17 Quintus Septimius Florens Tertullianus, De Spectaculis, књ. VIII.
18 Lucianus Samosatensis; (125 – 180 По Христу) био је сиријски ритор и сатиричар.
19 De Syria Dea. XXXIV, 1-10.
20 Елагабал (рођен је 204. у Емеси, у Сирији, умро 11. марта 222. године у Риму) је
био римски император. Његово право име било је Варије Авитус Басијан, а званично име
Император Марко Аурелије Антонин Август. Постао је император 16. маја 218. захваљујући
сиријским легијама, и владао је све до своје смрти 222. године, кад је убијен од стране пре
торијске гарде.
21 У Историји августа (Historia Augusta), стоји да се ово божанство „још назива Ју
питером и Сунцем“ (fuit autem Heliogabali vel Iovis vel Solis).
22 Пореклом је био Грк, највероватније из Антиохије, и радио је као писар у Риму.
Оставио је иза себе богато дело Историја Рима од смрти Марка у девет томова. Ab excessu
divi Marci књ. VIII, 5.
23 Многи римски историчари наводе да је Марко Антоније био врховни жрец бога
Егебала пре него што је дошао у Рим и постао император.
24 Римска богиња победе.
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тву новом божанству Елагабалу. Када је Марко Аурелије стигао у Рим обу
чен као жрец, никоме није било чудно. Жртве су приношене новом божан
ству, а нови император је делио дарове грађанима. Све је одисало као уста
љени и древни обичај. Елије Ламприд у делу Историја Августа (Historia
Augusta)25 наводи да је император захтевао да се приносе људске жртве бо
жанству Елагабалу, и то прелепа деца племићког порекла. Убрзо после ње
гове смрти, нестала је и његова мајка Соемија (Julia Soaem
 ias Bassian a)26,
која је била сиријског порекла. О овом догађају сазнајемо код Евтропија у
његовом делу Одељак из Римске историје: „Он је био жрец храма Хелио
габала (Елагабал). Дошао је у Рим са великим очекивањима сената и арми
је, међутим окружио је себе сваком врстом одвратништва. Водио је сра
ман и обесан живот, тако да је побуном војске убијен после две године и де
вет месеци. Његова мати Соемија, сиријка по пореклу, нестала je заједно
са њим.‛‘27 Исто наводе Секст Аурелије (Sextus Aurelius Victor)28 у делу О им
ператорима29, и Св. Јероним Стридонтски (Ευσεβιος Σωφρονιος Ιερωνυμος)30
у делу Хроника31. Ипак, врхунац обожавања Сунца као божанства Sol invic
ti, развиће се у римској митологији под називом митраизам, а под утицајем
персијске митологије.

25 Збирка биографија римских царева, писану на латинском језику, од Хадријана
(117—138) до Карина (283—285) и Нумеријана(283—284). Од самог почетка представљала
контроверзноделоза модерне историчаре и није вреднованакао нарочито веродостојно дело.
Као аутори биографија потписана су шесторица личности о којима ништа не знамо: Елије
Спартијан, Јулије Капитолин, 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 Елегабала, а сама је владала Римским царством за време малолетства свог сина.
Њено име „Соемиас“ је арапског порекла.
27 Eutropius, Breviarium ab urbe condita, књ. VIII, 22.
28 Секст Аурелије Виктор (лат. Sextus Aurelius Victor, рођ. око 320. – умро 391?)
био је римски сенатор, великодостојник и историчар. У току последњих година владавине
Констанција II, између 359. и 361. године, Аурелије Виктор је објавио бревијар на латин
ском О царевима (De caesaribus), збирку царских биографија 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 граници између римских
провинција Далмације и Паноније, стога се Јероним често назива Далматинцем.
31 Chronicon, 245е, 296е.
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Персијски и римски митраизам
Митраизам (Митра)32 или Заратрустина33 (Зороастрина) религија про
стирала се на тлу некадашње Персије. Врло је тешко говорити о доктрини
митраиз ма и етичким нормама, пошто није сачуван ни један директан за
пис. Све што се о њој зна потиче из секундарне литературе, из дела грчких
и римских историчара, философа, граматика и ритора. Према њиховим за
писима веровање у Митру донели су легионари који су боравили на исто
ку. Култ Митре се брзо раширио у империји, тако да је мешањем римске и
грчке митологије настала нека врста римског митраизма који је постојао од
I века до IV (по Хр), насупрот персијском митраизму (зороастризму). Пр
ви који спомиње Митру као персијско божанство јесте Херодот у свом делу
Историја (књ. V), негде око V века (пре Хр.). Он овде само константује име
персијског божанства. Ксенофон34, грчки историчар и философ у свом де
лу Икономија (Oeconomicus, IV, 24), наводи писмо Кира Млађег, сина пер
сијког цара Дарија II. Писмо је адресирано спартанском генералу Лисанде
ру (Λυσανδρος; †395 пре Хр. ) у коме се каже: Кунем ти се Митром, да кад
сам год доброг здравља никад не прекидам свој пост без знојења! Историчар
Дурије Самоски (Δουρις; 350–281 Пре Хр.) у седмој књизи свог дела Исто
рија35, и географ Страбон (Στραβων; 63–24 Пре Хр.) у свом делу Географи
ја (књ. XI, пог. 14), наводе да је цар пио вино за време фестивала у част бога
Митре. Ову тезу износе и римски философ Плиније Старији36 (Gaius Plinius
Secundus; 23. пре Хр. – 79. по Хр.) и римски историчар Квинт Руфус37 (Qu
intus Curtius Rufus; I век по Хр.). Чувени грчки историчар и философ, Плу
тарх (Μεστριος Πλουταρχος; 46–120 по Хр.), у свом делу О Изиди и Озирису
(De Iside et Osiride), говори о Митри као божанству Ахурамазди (богу све
тлости, богу доброте) насупрот демону Ариману (полубог – оличење зла) о
32 Митра (Μιθρας) – старо персијско божанство. Географ Страбон (Στραβων; 63 – 24
Пре Хр.) у свом делу Географија (књ. XV, пог. 3), наводи да персијанци обожавају Сунце ко
га називају Митра.
33 Зороастир (Ζωροάστρης) – древни персијски философ и пророк, оснивач
маздаизма, култа мудрости, и централна фигура потоње религије, зороастризма. Сматра се
да је живеооко 1200. године преХр.
34 Ксенофон Атински (Ξενοφων; 430 – 354. пре Хр.) – веома значајан извор за
истраживање историје персијске империје.
35 Ово дело нажалост није сачувано, али га наводи грчки граматик Атинеј
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. године, књ. XXXVII,
пог. 10.
37 Историја Александра Великог (Historiae Alexandri Magni), књ. IV, пог. 13.
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којима говори Заратруста. Са њим се завршава једна епоха персијког митра
изма, а почиње друга епоха која говори о римском митраизму, настало ме
шавином персијске, римске и грчке митологијом. Он још наводи да су кили
кијски гусари обављали тајне обреде митраизма, а из историје нам је позна
то да је Помпеј уништио њихову морнаричку доминацију над Медитераном
67.г. (Пре Хр.) која је трајала готово три века. Приликом археолошких иско
павања у Риму је пронађен споменик (CIMRM 593)38 на ком је изображена
композиција у којој Митра убија бика. Не постоји датум на споменику, али
латински натпис говори да је исклесан у част извесног Алкима (Alcima) од
стране Клаудија Ливијана (Claudius Livianus). Поједини научници сматрају
да је Ливијан био преторски заповедник који је живео крајем I века (по Хр.).
Такође археолози су исту представу пронашли на пет малих пехара који су
ископани близу града Керча на Криму. Према њиховој анализи и они датира
ју крајем I века (по Хр.). Св. Јустин Мученик и Философ, апологета из II ве
ка, говори да је према веровању Римљана, Митра рођен из камена (стене)39.
Ово потврђује и Комодијан (Commodianus; II век по Хр.) у свом делу Упу
ства (Instructiones) где каже: Ако је стена претходила богу, ко је онда ство
рио стену? Суда (ΣΟΥΔΑ), византијски лексикон из X века, потврђује само
оно што се налази и код осталих (Тертулијана, Евнапија, Амвросија Милан
ског, Августина, Дионисија Ареопагита, Сокраат Схоластика, Созомена…
итд.), да је Митра божанство Сунца (Sol)40.
Sol Invictus: Аурелијан и Константин
Многи научници кроз историју су покушавали да установљење бо
жанства Sol inviciti доведу у везу са римски божанством Sol, док су поједи
ни тврдили да је то покушај обнављања божанства Егебала. Таокође, ово
божанство морамо разликовати од божанства Митре, који се рађа из сте
не, а које су легионари донели са Истока. Непобедиво Сунце је осликано у
зидном сликарству као младић са сунчевим зрацима око главе. Император
Аурелијан је увео култ 274. (По Хр.), који се одржао и за време императо
38 Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae – двотомна збирка за
писа и споменика римског митраизма. Дело је холандског археолога Мартена Јозефа Верма
серена, а штампано је 1956. и 1960. године у Хагу.
39 Прва апологија (поглавље 66); Разговор са Трифуном Јудејцем (поглавље 70).
40 Широм империје следбеници митраизма су градили Митреуме (Mithraeum), под
земне храмове које подсећају на пећину, сходно традицији настанка божанства. Оне су укра
шене фрескама и рељефима на којима Митра убија бика, или седи на престолу где му је ли
це изображено у облику сунца (Sol invicti).
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ра Константина, а свој крај је доживео крајем IV века. Појам Invictus (непо
бедив) користио се у римском царству за божанства рата: Јупитера (Jupiter
Invictus) и Марса (Mars Invictus). Такође, јасно је да је овај појам присвајан
божанствима светлости (Сунца), као што су Sol, Mithras, Egebalus. Флавије
Вописк (Flavius Vopiscus) говори да је император Аурелијан после успешног
похода на Истоку, основао култ божанства Непобедиво Сунце. Св. Јероним
у Хроници наводи да је Аурелијан подигао храм овом божанству, а да је 275.
(По Хр.) установио фестивала игара (Ludis Solis) који се одржавао сваке че
тврте године. Император Константин и Ликиније су на својим новчићима
штампали лик божанства са натписом SOLI INVICTO COMITI, док је Кон
стантин на свом златном медаљону носио натпис INVICTUS CONSTANTI
NUS. Према појединим изворима, на почасном тријумфу 315. године, сена
тори су на луку урађеном у част императора Константина поставили симбо
ле Јупитера, Марса, Сунца и Митре, а сам лук се налазио испред храма Sol
Invicti у Колосеуму. Таође, сам император је 321. године донео декрет о пра
зновању дана одмора – недеље (Dies Solis), које посвећује Сунцу: „На по
часни дан Сунца нека магистри и народ који борави у градовима одморе, и
нек све радње буду затворене“. У Хвалоспеву Максимијану и Константину
(Panegyricus Maximiano et Constantino)41, са крајем IV века, наводи се да је
божански Константин Сунце које је сишло са неба. Император Константин
који се 337. године крстио у Никомидији, на свега неколико дана пред смрт,
није укино празновање соларног божанства. Није му ни придавао превели
ки значај, као потоњи императори, али ће зато његов наследник покушати
да му врати пун сјај и славу.
Јулијан Одпадник и 25. децембар
Већина историчара сматра да се 25. децембра славио празник ро
ђења Непобедивог Сунца (Sol Invicti), и да су хришћани због асимилаци
је и укидања паганских празника, са одређеним разлогом управо одабрали
овај датум. Међутим, према римским записима, празници посвећени Сун
цу (Sol), били су 8, 9, 28. август и 11. децембар. Дана 28. августа празно
вао се дан Сунца и Месеца, док су од 19. до 22. октобра одржавале Сунчане
игре (Ludis Solis). У римском календару забележен је празник Nativiti Invic
tus (Рођење Непобедивог) 25. децембра, али нигде не постоје индиције, ни
ти докази да се ради о божанству Sol Invicti, нити о божанству Митри. Једи
41 Migne, Patrol. Lat. 8 (1844).
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ни запис који доводи у везу децембар и божанство Сунца, јесте дело Бесе
де (Orationes) римског императора Јулијана Одпадника (Φλαβιος Κλαυδιος
Ιουλιανος Αυγουστος)42: „Пре почетка године, на крају месеца који је назван
после Кроноса, ми прослављамо у част Сунца велелепне игре, и тај фести
вал посвећујемо Непобедивом Сунцу“ [Προ της νουμηνιας, ευθεως μετα τον
τελευταιον του Κρονου μηνα, ποιουμεν Ηλιω τον περιφανεστατον αγωνα, την
εορτην Ηλιω]43. Дело је настало 363. године, када је Божић већ био устано
вљен као празник, а император Јулијан Одпадник је једини извор који го
вори о прослави Непобедивог Сунца крајем месеца децембра, не наводећи
експлицитно сам датум. Да је сам датум био споран још у првим вековима
видимо и у XXVI Беседи Папе Лава I: „Од тад се овај дан (25. децембар) из
гледа поштовао не као Рођење Христово, како они кажу, већ као рађање но
вог Сунца“ [Quibus hac dies (25th of dec.) non tam de nativitate Christi quam de
novi, ut dicunt Solis ortu honorabilis videtur]. У маузолеју испод базилике Св.
Петра у Риму, откривен је мозаик са представом Христа, који уместо орео
ла има Сунчеве зраке, исто као и на приказама божанства Sol Invicti. Исто
ричари уметности не могу са сигурношћу да кажу да ли се на овој предста
ви радио о Христу, или о божанству Sol Invicti као „Сунцу Правде“. Термин
Сунце Правде користио се у раном хришћанству као појам за Христа, а то
најбоље видимо у Божићном тропару где се пева „клањајући се Теби Сунцу
Правде“. Такође, у појединим јеврејским синагогама пронађени су мозаици
са приказом Соларног божанства. Није ни чудо што су хришћани употреби
ли овај термин за Спаситеља и Искупитеља света, ако имамо на уму да су
баш први следбеници били из Израиља. Пошто се Божић у империји славио
на различите датуме, док је римски епископ 336. године предложио да то бу
де 25. децембар, што је и усвојено. Дело Јулијана Одпадника, који се трудио
да повратио паганска веровања настало је после установљења датума Божи
ћа. Ако узмемо у обзир да се у IV веку празници Божић, Крштење и Богоја
вљање обележавали истог датума (25. децембра), као један празник, а Обре
зање Господње 1. јануара, а знамо да се обрезање као духовно рођење врши
ло код Јевреја у седми дан, није ни чудо што је Божић установљен као пра
42 Јулијан Флавије Клаудије (лат. Julianus Flavius Claudius), у уском кругу неопла
тоничара познат као Јулијан Филозоф (лат. Julianus Philosophus), а доцније прозван 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 седам дана пре почета нове године, пре Обрезања, од кад се рачунало
почетак нове ере – Ano Domine (Лето Господње).
Закључак
У Старом Завету Сунце је само објекат који је створио Господ за по
требе човека. Његова улога је да означава почетак дана, и да буде знак по ко
јем ће човек развити периодични систем. Паганска митологија је испуњена
обожавањем природе, њених појава и феномена. Појам настанка и рађања
је кључно питање старих Римљана, Грка, Феничана и других древних ци
вилизација. Сунце је симбол свега што настаје па отуда и заузима улогу вр
ховног божанства у разним митологијама од персијског митраизма до еги
патске многобоштва. Цивилизације, сусрећући се једна са другом, у много
ме су допринеле да се поједине карактеристике обожавања сунца у потпу
ности пренесу у изворном, или мање промењеном облику, на другу. Јачање
улоге сунца у религијској свести првобитног човека, одразило се не само у
социјалном карактеру, већ и на политичком плану. Императори и властодр
шци идентификовали су се, или пак поистовећивали са сâмим божанством,
показујући своју надмоћ и неприкосновену власт над датом цивилизацијом.
Овакво схватање изгубиће своју улогу са рађањем новог сунца са истока,
Христа, које ће у потпуности променити поглед и свест данашњег човека.
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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 pokazuje da pojam religije nije nešto fiksno čija se suština može izraziti samo jednom definicijom. Pojam religije je teško definisati posebno u savremenom društvu. Nisu jasne razlike i granice između postojaće duhovnosti i sekularizacije, tradicionalnosti i fundamentalizma, religijske slobode i religijskog nacionalizma, tradicionalnosti i alternativa… Autor pravi razliku između verovanja i religije. Verovanje je nešto što pripada individui u njenom odnošenju prema svetu i onome što ona smatra da je u njegovoj osnovi. To je stvar njenog unutrašnjeg uverenja. Religija je objektivirano verovanje koje ima svoju društvenu realnost u određenoj religijskoj
praksi (str. 12). Zadatak sociloga religije jeste da se bavi samom religijskom praksom, tj. onim što pojedinci čine „u ime svetih spisa“. Autor se
stoga ne bavi tumačenjem izvornih religijskih tekstova i pitanjem njihovog
smisla i značenja, niti se bavi različitim pojedinačnim uverenjima. On pre
svega ispituje različite religijske prakse koje su osnova za formiranje teorija o samoj religiji.

Pod pojmom religije se najčešće
misli na tri svetske religije (budizam,
hrišćanstvo i islam) ili na neke od nacionalnih religija (hinduizam, judaizam,
konfučijanstvo, šintoizam, sikizam…)
Ipak, religiju kao jedinstven pojam koji
bi predstavljao jedinstvo svih različitih
praksi nije moguće izraziti jednom definicijom. Ono što je zajedničko religijama jeste da sve one imaju neke svoje specifične obrede, heroje i datume.
Međutim, sociologija religije je izrazito evropocentrična i u svojim tumačenjima može da zapadne u „učitvanje“
azijskim i afričkim religijama nešto iz
evropskog diskursa što njima na pripada (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 primera koji pripadaju diskursu same religije o kojoj govori.
Autor se bavi pre svega različitim
teorijama u sociologiji religije koje su
nastale od XIX veka do danas. Svi značajniji sociolozi XIX veka (Max Veber,
Emile Durkheim, Georg Simmel…) su
se bavili i pitanjem religije i njenog nastanka i odnosa prema drušvu, institucijama, politici, naciji, državi… Soci-
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olozi XX veka su nastavili sa istraživanjem religije u ovom pravcu. Sociologija religije XXI veka se ne bavi više pitanjem nastanka same religije, već
se pretežno bavi komparacijama među religijama. Danas je akcenat na pitanjima dijaloga među religijama, tolerancije, pluralizma mišljenja, multikulturalizma itd… Veliki teoretičari u
sociologiji religije su Nemci i Francuzi (str. 14). Nemci (Marx, Veber) su se
prevashodno bavili istraživanjem različitih teorija religije, a Francuzi (Durrheim, La Bras) empirijskom sociologijom religije. U današnjem vremenu dolazi do napuštanja velikih teorija u sociologiji religije i sociolozi se sve više okreću kvantitativnom pristupu koji
podrazumeva statistička merenja, računanja, analiziranja, i sistematizovanja
različitih empirijskih podataka do kojih dolaze svojim istraživanjima. Ipak,
sam autor naglašava da pravo sociološko istraživanje religije mora da ide između empirije i teorije, kako bi bilo
potpuno (str. 18).
Za sociologa religije ne postoji nešto što je istinita ili lažna religija. Sociologija religije nije sluškinja neke pojedinačne religije (iako su se dešavali
pokušaji da se opšti pojam religije podvede pod neke posebne kategorije). Ne
postoji istinita ili lažna religija, već samo njena pojava u društvenoj realnosti. „Naime, ne postoji identitet, pa ni
religijski, koji ne uključuje odnos prema drugom.“ (str. 16). Zbog toga teo-

Pikazi i osvrti
rije koje autor prikazuje u svom delu
nemaju jednu jedinstvenu tezu koja ih
povezuje. Knjiga je podeljena na onoliko delova koliko teorija autor izlaže.
To su: funkcionalističke i neofunkcionalističke teorije, marksističke i neomarksističke teorije, teorije sukoba,
postmodernističke teorije, sekularizacijske teorije, feminističke teorije, teorija globalizacije, ekološke teorije, fundamentalističke teorije, humanizam,
teorija identiteta, pravne teorije, ostale teorije (alturuistička, antropološka, kreacionistička, konstruktivistička, teorija racionalnog izbora, strukturalistička teorija, tehnologija i religija,
verske zabrinutosti).
Autor ne nameće svoje lična uverenja, niti određen teorijski okvir iz koga treba pristupiti različitosti ovih teorija. On je na samom početku pokazao da ne postoji tako nešto što je jedinstvena definicija religije, već kroz
niz različitih ključnih teorija u sociologiji religije ostavlja čitaocu da proceni šta je to što je ključno. Stoga je uloga interpretatora veoma bitna za ovo
delo, jer on sam iz niza socijalnih teorija i pregršti primera iz najrazličitijih 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 teorija upućuje na to da se ono kako religija jeste ogleda preko teorija koje su
pokušale da je odrede. Posao tih teorija nije ni danas gotov. On je beskrajan
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onoliko koliko postoji beskrajnih polja
mogućnosti da se prikažu same religijske prakse. Stoga, ako bismo mogli da
makar ocrtamo autorovu poziciju ona
bi bila negde između različitih religijskih teorija i prakse, celine i pluralizma mišljenja. Autorovo mišljenje nije savremena bezpozicionalnost, ali ne
nudi ni gotovu teoriju. To čini ovo delo veoma zanimljivim za čitaoca. Ono
je napisano za stručnu publiku, ali njega može čitati i neko ko nije obrazovan isključivo u polju sociologije religije. Svakom čitaocu je jednako upućen poziv da razume različitosti religijskih praksi i teorija, i da proširi ne samo formalno obrazovanje nego i sopstvene vidike u okviru religije, ma kakvo da je njegovo lično opredeljenje.
Stoga, cilj ovog dela nije da dâ čitaocu
gotove odgovore, već da ga proširujući njegovo saznanje navede da postavi
sebi pitanje da li je moguće danas kad
smo svesni razlika i sličnosti koje postoje među religijskim praksama bolje
opredeliti se i biti dogmatičan i kritički nastrojen ili je ipak rešenje u otvorenosti i pokušaju razumevanja drugog?
Autor u tom smislu daje savremen odgovor 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. Različitost teorija i autora koje izlaže i na
koje se poziva najbolje pokazuju njegovu spremnost da uvaži najrazličitija
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mišljenja. Njegov stil pisanja je jednostavan, ali bogat sadržajem i informacijama koje potiču iz najrazličitijih kultura. Posebnu pažnju privlače citati koji stoje iznad pojedinih poglavlja koji
referišu na suštinu teme o kojoj govori.
Tako se čitalac motiviše i upućuje putem gnomske mudrosti u sam sadržaj
teksta na jedan inspirativan način.
Autor, kada govori o funkcionalističkim i neofunkcionalističkim teorijama, izlaganje započinje sa kineskom poslovicom: „Svako na svoj način tumači nebesku glazbu“ (str. 39), a
izlaganje nastavlja vraćajući se evropskim misliocima (gde su glavni osnivači ovih teorija A. Comtea, H. Spencer,
E- Durkheim, B. Malinowski, T. Parsons), ne bi li pokazao da različite kulture i načini mišljenja ipak imaju neke
sličnosti i da je dijalog i između najrazličitijih načina mišljenja moguć. Naime, funkcionalističke teorije pokazuju 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 čitaoca da vidi i njene pozitivne i negativne posledice. Naime, funkcionalistička teorija se zasniva na pozitivističkom mišljenju, i prosvetiteljskoj veri u progres. Njen osnivač je A. Comtea, koji veruje da je prvi stadijum čovečanstva religijski i da njega prevladava znanost u modernom i savremenom svetu. Međutim, poznato je da posle svetskih ratova ovaj način mišljenja
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zapada u krizu, stoga se i sama teorija nalazi u krizi. Postoji mnoštvo autora i u filozofiji poput Edmunda Husserla, koji u svom čuvenom delu Kriza
evropskih nauka ukazuje na negativne
posledice prosvetiteljskog načina mišljenja. Međutim, funkcionalistička teorija nalazi izlaz u religiji, jer pokazuje da nije važno pitanje kako je religija 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 njenoj mogućnosti da sprovede mir i dijalog među ljudima. Njena funkcija je
pre svega integrativna, i u svojim pozitivnim posledicama teži da se razvija.
Ono što je korisno jeste što autor pokazuje sličnosti i razlike između različitih
predstavnika ove teorije. Tako pokazuje kako je H. Spencer povezao funkcionalizam i evolucionizam u religiji,
dok je E. Durkheim stavio akcenat religije na njenu praksu i obrede, pokazujući da ona može imati i dezintegrativnu funkciju. T. Parson će staviti akcenat upravo na dezintegrativu funkciju,
a B. Malinowski pokazuje da je religija
samo uteha za pojedinca, a ne sredstvo
kohezije u društvenoj praksi. Autor navodi i niz drugih različitih imena, pokazuje da integrativnu ulogu mogu da
igraju i drugi oblici mišljenja i verovanja, ne samo religija. On daje primere
i u konkretnim religijama i istorijskim
događajima, kako je dolazilo do raskola i pomirenja, što je korisno za čitaoca
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– da vidi različite mogućnosti mišljenja. Funkcija religije može biti i psihološka, i u poboljšanju komunikacije, ali
autor ne propušta da naglasi ni odnos
religije i ekonomije. On postavlja pitanje odnosa gospodara i roba u religijskim zajednicama, pozivajući se i na
život jednog mesije, Isusa, ali i na druge proroke i načine života, kao i na različite teorije iz sociologije religije i pitanje uređenja tržišnog sistema i kapitalističkog društva. Čitaocu se ostavlja
da do nekih zaključaka dođe sâm. Neofunkcionalizam odlikuje kao i funkcionalizam pre svega potreba da se pokaže odnos religije i društva i ne bavi se
pitanjem (ne)postojanja Boga.
Sličan pristup autor ima i analizirajući druge teorije. Tako on baveći se
marksističkim teorijama u okviru religije razbija predrasude da marksističko učenje nužno ukida religijski način
mišljenja. Glavni predstavnici ove teorije su K. Marks i F. Engels. Autor insistira na razlici između Marksovog učenja i marksizma – njegovih loših interpretacija. Religija je za njega nadgradnja nad materijalnom bazom, specifična vrsta duhovne proizvodnje. Ateizam
je po njemu poslednja faza i stupanj u
religijskom razvoju, i na mesto religije stupa saznanje. Ali to ne znači nužno
da nju nasilno treba ukinuti, kako neki
tumače Marksa. Po njemu, ona je negativna samo ukoliko opravdava postojeći sistem u kome je čovek otuđen, ali
kako autor nalaže uzimajući Weberovo
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učenje za primer, ona može imati i pozitivnu funkciju u oslobađanju. „Marx
nije kritizirao religiju uopće, već „otuđenu“, ideologiziranu i ispolitiziranu
religiju njegovog doba“ (str. 72). Autor daje upute na kritičke teorije koje
su se nadovezale na Marksa, pre svega na Frankfurtsku školu, tako da čitalac ima uvid u širu sliku marksističkog
učenja, i sâm može da proceni vrednosti ovih teorija.
Na trećem mestu autor analizira različite teorije sukoba, koje nasuprot integrativnoj funkciji, pokazuju kako religija može biti i izvor sukoba i kako je u
svojoj istoriji to uglavnom i bila. Autorov pristup je za neiskusnog čitaoca naizgled preopterećen sadržajem, jer on nabraja niz imena koji su na neki način sudelovali 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 analizira i momente nasilja koji postoje ili ne
postoje u samim svetim spisima ili životima proroka, kao i odnose između žrtava, koji su doneli sa jedne strane religijsko mišljenje, a sa druge ateizam (poređenje Staljina i verskih sukoba). Autor
nudi takođe različite statističke podatke
o uverenjima građana o verskim sukobima. On daje primere najviše sa tla evropskog i islamskog sveta, ali i judaizma, jer
je evropsko tlo što se tiče verskih sukoba
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ipak među vodećim u istoriji. Korisno je
za čitaoca što autor daje dva prikaza religijskih sukoba: jedan je opšte-istorijski, a
drugi povesni prikaz, koji uključuje precizne godine, događanja i posledice verskih 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 sukoba, a to su uglavnom materijalni interesi
i ponekad ideološka ubeđenja. Iako autor nudi pluralizam mišljenja kada govori o najrazličitijim teorijama, on izričito
naglašava da je svaki govor o nasilju kao
mogućem rešenju, apsurdan. „Naravno,
svako nasilje je apsurdno, a religijsko nasilje i nasilje u ime religije još apsurdnije“ (str. 99).Tako autor pokazuje da je
njegova pozicija donekle savremena i da
pre svega poziva na dijalog kao osnovni oblik komunikacije, pokazujući čitaocu da religijska ubeđenja i sukobi među
njima ne mogu da budu rešenja. On daje primere i iz savremenih dešavanja, govori i o dešavanjima na Balkanu, pokazujući mogućnost da religija bude osnovni izvor sukoba. Marksističke teorije bi
nastojale pokazati da iza svakog sukoba
stoji neki ekonomski razlog, ipak ne govore sve teorije o tome. Neke ostavljaju
prostora i različitim subjektivinim uverenjima i ideologijama da budu presudne u
sâmom sukobu. Autor zaključuje poglavlje mišlju da svako može imati svoja uverenja, dok ne ugrožava drugog i da primat svačijeg razmišljanja treba da bude
na mirnom ostvarenju interesa.

168
Važno poglavlje predstavlja i poglavlje o postmodernističkim teorijama. Autor ne ulazi previše u pojedinačne teorije, nego fino, na opšti način, pokazuje kako je došlo do krize modernog načina mišljenja i „prelaska“ u postmodernu. Osnovna karakteristika
modernog načina mišljenja je poverenje u saznajnu stranu čovekove prirode. Kao što je u srednjem veku religija bila glavna u čovekovom odnošenju
prema svetu, u modernom svetu njeno
mesto preuzima znanost. „Modernosti se prigovara da je čoveka stavila na
mesto Boga“ (str. 115). U društvenom
smislu je odlikuje proces sekularizacije, jačanje države-nacije, ideologije,
razuma, razvoj prava i slobodnog tržišta, znanosti i tehnologije. Nakon svetskih ratova dolazi do krize modernosti jer se pokazuje da nepravilna upotreba 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 crtama odlikuje masovni konzumerizam i
ratna ekonomija. Dolazi do krize ideologije, racionalnosti, ideja države-nacije, sekularizacije, marksizma… Tako
na njihovo mesto stupa obnova tradicionalne religije, koja je naglašeno individualizovana. To znači da akcenat više nije na traženju sličnosti među religijama, nego upravo na negovanju njihove različitosti. Razlika se ne posmatra više kao nešto negativno, nego je
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prihvatanje različitosti zapravo postalo uslov mira i nenasilne komunikacije. Tako autor pokazuje važnost ovih
teorija u savremenom svetu. Naglašava
da je ovo ipak opšta slika, i da postoje i druge teorije (npr. neki neomrksisti
smatraju postmodernizam i individualizam prikrivenom ideologijom), ali to
su neki presudni i ključni momenti koji odlikuju postmodernu.
Zanimljivo je to što autor nakon
pokazivanja postmodernističke teorije u kojoj naglašava krizu sekularizma
govori o sekularizaciji. To je zbog toga
što autor pravi razliku između sekularizacije i sekularizma. Sekularizacija je
prirodan proces koji „ima svoje plime i
oseke“ i njega odlikuje odvajanje religije od države u čijem temelju leži napredak pozitivnih znanosti. Autor nastoji da pokaže da proces sekularizacije ne mora nužno biti antireligijski, jer
se i sama institucionalizovana religija
služi nekim pravima do kojih se došlo u procesu sekularizacije. Za razliku od njega, sekularizam je ideologija
i predstavlja na neki način „obogotvorenje“ države i prava. Govoreći o sekularizaciji autor ostaje otvoren za najrazličitija značenja koja ovaj termin nosi sa sobom. Veoma je korisno za čitaoce insistiranje na terminološkoj ispravnosti. Zbog toga autor naglašava da ja
proces sekularizacije nastao u Zadnjoj
Evropi, ali da je njegova povest procesualnog karaktera na najrazličitijim regijama, te da je validno jedino precizi-
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rati i govoriti konkretno o sekularizaciji jedino u odnosu na okolnosti. Osnovni zagovornici sekularizacije su Comte, Marx, Weber, Berger… Dobro je što
se pokazuje i to da postoje i savremene teorije koje govore o postsekularizaciji, iako se sâm autor kritički odnosi prema ovim teorijama. On naglašava da sekularizacija ima i svoje pozitivne posledice, pre svega po pojedinca, jer mu ostavlja veću slobodu izbora
u opredeljenju. „Biti sekularan ne znači biti nužno areligiozan“ (str. 130).
Najobimnije i sadržinski najbogatije poglavlje jeste poglavlje o feminističkim teorijama. Feminističke teorije su se najviše razvijale u XX i XXI
veku. Već po samoj strukturi i sadržaju ovog poglavlja se vidi važnost koju autor pridaje ovim teorijama. Autor
otklanja mnenja da je u feminističkim
teorijama reč o mržnji suprotnog pola. Naime, ove teorije se bave pitanjem
uloge žene u društvu, one same po sebi
ne impliciraju nikakvu mržnju ni ideologiju. Neka najosnovnija podela bi bila 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 govorimo u ulozi žene u društvu. Možemo da govorimo o prirodnom odnosu
snaga između žene i muškarca, o ženinoj ulozi u društvu, o (ne)ugroženosti
ženskim prava i (ne)izjednačenosti sa
muškim, o pitanju kako je žena perci-
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pirana u razliitim religijskim spisma, a
kako u različitim religijskim praksama,
o načinu na koji su žene postale deo religijske zajednice kao članovi osoblja,
o obrazovanju žena kroz istoriju…. Tako neke statistike pokazuju da su na primer u Adventističkoj crkvi žene brojnije, ima ih 70% (str. 142), dok se u nekim 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 hrišćanske religije i njihov odnos prema ženi
sa islamom, judaizmom, budizmom,
sikizmom, hinduizmom…Ovo poglavlje predstavlja jedno temeljno istraživanje. Autor pokazuje različite odnose
prema ženi u svakoj od ovih religija i
kako neke od njih u nekim aspektima
veličaju važnost žene, dok druge nipodaštavaju njenu ulogu u društvu. Često je njihov odnos prema ženi slojevit
i ambivalentan. Autor spominje i autore poput Webera i refleksije drugih sociologa o ovom pitanju. On pokazuje i
određena statistička istraživanja kada i
u kom procentu se žene postale zvanični članovi religijskih obreda (str. 215),
kao i statistiku o odnosu visokoobrazovanih žena i muškaraca (str. 223.) On
govori i o marksističkoj kritici kapitalizma koja akcenat stavlja na izrabljivanje i obrezvređivanje žene u kapitalističkom sistemu. U drugom delu teksta autor se bavi i pitanjem homoseksualizma i rodnih studija. Tu takođe da-
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je različite primere kako iz svetih spisa, tako i iz teorija i empirijskih istraživanja. Pokazuje otvorenost nekih crkvi za razumevanje gey zajednica, kao
i sukob određenih praksi sa svetim spisima, ali i mogućnost da se isti spisi različito tumače. Što se tiče rodnih studija, feministkinje prave razliku između roda i pola. Naime, rod je sociološka kategorija kojom se žena društveno
i kulturno određuje u određenom diskursu, dok pol predstavlja biološku kategoriju. (str. 194.) Mnoštvo sadržaja i
u ovom poglavlju može da zbuni čitaoca, ali različiti primeri koje autor navodi ukazuju na osnovnu autorovu nameru koja se provlači kroz celu knjigu, a
to je zahtev za razumevanjem autentičnost i različitosti.
Ovo su neke od osnovnih teorija
koje autor razmatra. Najvažnije su još:
1. Teorija globalizacije. Nju autor
razmatra paralelno sa postmodernizmom i kapitalističkim uređenjem sveta. On takođe otvara pitanje da li globalizacija utiče na očuvanje ili uništenje religijskog identiteta? Autor stavlja
akcenat na pozitivnim crtama globalizacije: one je za njega pre svega izvor
verske i religijske tolerancije i proširenja sloboda (str. 229).
2. Ekološka teorija. Ona je povezana sa savremenim bioetičkim pitanjima i pitanjem očuvanja životne sredine. Autor naglašava pozitivnu funkciju religije, jer u većini religija čovek se
posmatra kao vladar nad prirodom i on

Pikazi i osvrti
može da spreči do određene mere katastrofe samo ako se odrekne ličnog interesa i volje za moć. Tako religija može
da pomogne u očuvanju životne sredine.
3. Fundamentalizam. Autor pravi
razliku između fundamentalizma i konzervativizma i tradicionalizma. Fundamentalizam odlazi u krajnost i postaje ideologija, to znači da on svoje utemeljenje traži u nekim posebnim idejama i slepoj veri, i najčešće nije otvoren za razumevanje drugog. Akcenat je
na izvornosti religijskih spisa i prakse.
Autor je kritički nastrojen prema njemu 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 idejama. Ključ je i akcenat na uvažavanju
drugog. Pojam ljudskog dostojanstva
i prava na sopstveno opredeljenje u
ovim teorijama igra veliku ulogu. Autor afirmiše ove teorije i smatra da mogu biti veoma korisne za razvoj tolerancije i razumevanja drugog.
5. Teorije identiteta. Ove teorije
čine veoma zanimljivo izlaganje. Samo
pitanje identiteta je u savremenoj društvenoj nauci veoma otvoreno. Autor se
bavi pre svega odnosom religijskog i
nacionalnog identiteta i pokazuje da jedan ne implicira drugi nužno. Naime,
identitet nije nešto fiksno. Onog momenta kada neko pokušava da apsolutizuje neki identitet on postaje dogmatik
i ideolog, a to autor svakako kritikuje
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jer takva ličnost ostaje zatvorena u sopstvena uverenja i opasna po druge. Vera se može razlikovati od nacionalnog
identiteta i tu autor daje niz primera u
religiji, istoriji, savremenim dešavanjima kako u svetu tako i na Balkanu. I
u ovom poglavlju on ističe važnost dijaloga u kreiranju sopstvenog identiteta, 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 kako je razvoj individualnih sloboda uticao 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 analizira i navedene teorije. Pokazuje poreklo određenih termina, istorijski proces
nastanka određene teorije, njene ključne predstavnike, kako se ona odnosi
prema određenim religijskim spisima
i praksi i njenu društvenu ulogu. Ono
što ostaje ključno za autora jeste na koji način same teorije doprinose razvoju
tolerancije i dijaloga.
Ne postoji samo jedna definicija onoga šta religija jeste. Međutim,
Ivan Cvitković u svom delu Religija
u zrcalu teorija pokazuje da to nije
ništa loše niti negativno za samu religiju. Naprotiv. Različitost koja postoji prema zvaničnim, ali i nezva-
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ničnim religijama i njihovim praksama je ono što je važno istaći. Različitost je ta koja svakoj pojedinačnoj
religiji daje njeno sopstveno određenje, jer se pokazuje da svako sopstveni identitet stiče samo u odnosu
prema drugom. Međutim, to ne znači da po svaku cenu treba insistirati
na sopstvenoj različitosti. Autor pokazuje da postoji granica u ispoljavanju sopstvenog identiteta, a to je
sloboda drugog da se ispolji. Pošto
te granice nisu najjasnije u liberalnom kapitalističkom društvu, autor
pokušava da ih ocrta kroz niz „važnih“ i „manje važnih“ teorija. Zbog
toga je ova studija interesantna i sociologu, i psihologu, i pravniku, i
verniku, i nekome ko se ne bavi isključivo ovim oblastima. Autor piše
na jednostavan način, i svako ko poseduje minimum opšteg obrazovanja
može da prati ovu knjigu. Ipak, jednostavan jezik je privid, jer se ispod
njega kriju složena filozofska pitanja. Na neka sâm autor odgovara, a
neka ostavlja čitaocu da dovrši. Autor kroz svaku teoriju iscrpno izlaže njeno terminološko poreklo, zatim pokazuje njen nastanak i razvoj,
način na koji su je reflektovali različiti autori, način na koji se tumači
posredstvom religijskih spisa i prakse, i vrlo često pokazuje poređenje
teorije sa savremenim svetskim dešavanjima. Važno je naglasiti da on
u svakoj teoriji pokazuje njen pozi-
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tivan deo i razvoj, ali i zablude i opšta mnjenja koja vladaju vezana za
tu teoriju. Ono što je ključno jeste
što se pokazuje da ne može puka teorija 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 pozicionirano 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 religioznog identiteta, ali da je važna i
tolerancija. On skoro svako poglavlje završava pozivajući na mir i nenaslilan način komunikacije. Ali autor nije naivan, on razmatra i ekonomske strukture i mogućnosti jednog ovakvog poziva. Da li je moguće misliti ovako, da li je moguće
pomiriti savremenost i tradicionalizam, sveto i profano, autor ostavlja
čitaocu da săm zaključi.
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КАД ГОСПОД ДОЂЕ ДА СКУПИ
Александрa Ђурић-Миловановић, Двоструке мањине у Србији: О по
себностима у религији и етницитету Румуна у Војводини, Балканолошки
институт САНУ, посебна издања 129, Београд 2015, 348 страна.
Замућеност религијских и ет
ничких вода Војводине приписује
се појави неопротестантског наза
ренства у другој половини XIX ве
ка. „Нововерници“, како су назарени
прозвани, разорили су верску бра
ну и допустили доток другим нео
протенстантским водама – пентеко
сталним, методистичким, адвенти
стичким и баптистичким. Алексан
дра Ђурић-Миловановић, научна са
радница у Балканолошком институ
ту САНУ (академских интересовања
усредсређених на антропологију ре
лигије, религијске мањине на Балка
ну, религију у дијаспори), моногра
фијом Двоструке мањине у Србији
настоји да допринесе адекватнијем
и садржајнијем разумевању новијих
протестантских верских традиција –
пентекосталаца, методиста, адвен
тиста и назарена. Ауторка се наве
деном тематиком бавила и у својим
претходним радовима, продубљују
ћи проблематику и пружајући изузе
тан допринос религијским и етнич
ким студијама.
Књига Александре Ђурић-Ми
ловановић Садржи следећа погла
вља: Увод, Историјски контекст раз
воја протестантизма и неопроте
стантизма, Румуни у Војводини, Ис
траживање неопротестантских вер
ских заједница и етнографска грађа,
Однос религијског и етничког иден

титета, Мултикултурализам, рели
гијски плурализам и двоструке ма
њине и завршних разматрања Дво
струке мањине – вишеструки иза
зови. У Уводу, ауторка пружа при
лично хетероген, али концизан пре
глед досадашњих истраживања ре
лигије у Србији, конкретније – ма
њинских и нових религија, а затим
представља теоријско-методолошки
оквир истраживања, саздан од на
чела социјалног конструкционизма,
дискурзивне анализе, анализе нара
тива и методолошког агностицизма.
Она даје и типологију верских орга
низација и излаже теоријске концеп
те нових религија, пише о традици
оналним и нетрадиционалним зајед
ницама споменутим у Закону о цр
квама и верским заједницама Репу
блике Србије, као и о етничком и ре
лигијском идентитету и мањинама
уопште. Реч је ту о националним,
скривеним и двоструким идентите
тима, али и о друштвеној дистанци
раности и односима већинских и ма
њинских конфесија.
У оквиру поглавља Историј
ски контекст развоја протестантизма
и неопротестантизма, ауторка нај
пре пише о најрелевантнијим зби
вањима из историје протестантизма
европског контекста – о струјањи
ма протестантизма у Средњем веку
и протенстантској и неопротестант
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ској „(р)еволуцији“ у Србији. По
танко су, затим, пружени историјски
подаци о неопротестантизму (који,
терминолошки, не упућује на поје
диначне заједнице/цркве, него на це
локупне заједнице/покрете који ни
су у потпуности еванђеоски – про
поведачки и преобратитељски), као
и детаљи о самом еванђелизму. Из
ложени су потом историјски и док
тринарни подаци о једном од најста
ријих неопротестантских религиј
ских покрета – назаренима, али и о
православним богомољачким покре
тима, румунској Војсци Господњој,
баптистима (насталим издвајањем
из енглеског пуританизма, у додиру
са холандским менонитима). Говори
се ту и о адвентистима и њиховој ес
хатологији и „великом буђењу“, али
и пентекосталцима (исходу симбио
зе методизма и баптизма у САД).
Наредно поглавље ауторка по
свећује Румунима у Војводини – ко
лонизацији и неумитном стварању
румунске националне мањине, њи
ховом актуелном стању и религиј
ском идентитету. Питању идентите
та ауторка посвећује нарочиту па
жњу, минуциозно излажући манифе
стације румунске религиозности –
њихову православну и гркокатолич
ку (унијатску) цркву, али и назарен
ство, адвентизам, баптизам и пенте
костализам. Будући да историја нео
протестанских емиграција са про
стора Војводине сеже у другу поло
вину XX века, посебну пажњу у овој
књизи заслужили су и Румуни нео
протестанти у дијаспори – као при
падници постојећих неопротестант
ских заједница или као родоначел
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ници нових. Ауторка, најзад, пише и
о неопротестантским групацијама у
свету – у САД, Канади, Немачкој и
др. показујући да миграције неопро
тестаната, па стога и Румуна, пра
те готово идентична, испреплетана
збивања.
Методолошко и етнографско по
главље чини рефлексија ауторкиних
напора усредсређених на теренско
истраживање започето 2008. годи
не у јужном Банату, а проширено на
насеља Куштиљ, Војводинци, Стра
жа, Мали Жам, Марковац, Владими
ровац, Николинци, итд. Разматрају
се ту, наравно, и методолошка пита
ња везана за прикупљену етнограф
ску грађу, минуциозно систематизо
вану у неколико обухватних целина.
Импозантан и детаљан опис овог ис
траживачког подухвата заузима по
четак поглавља, док изложена грађа,
заправо, представља најиндикатив
није, парадигматичне примере – али
у обличју практичних фрагмената
из спроведених интервјуа, углавном
преведених са румунског на српски
језик. Ауторка, међутим, није ква
литативно истраживала само помо
ћу дубинског интервјуа, него и по
средством „класичног“ посматрања
са учествовањем, служећи се кон
тинуирано знањем матерњег јези
ка својих тридесет пет информант
киња/информаната – румунским је
зиком. Она, притом, пружа и стати
стички преглед заступљености нео
протестантских заједница у истра
живаним насељима, осврћући се и
на статистички преглед етничких
група. Представљена етнографска
грађа умногоме пружа увид у нео
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протестантска богослужења и ком
плементарне наводе из Старог и Но
вог завета којима се верници кори
сте. Увид у богослужење и литерар
ни наводи напросто продубљују раз
умевање религијске посвећености и
живота информанткиња/информан
та и заједница у којима живе.
Метод истраживања подразу
мева како дискурзивну анализу, та
ко и анализу наратива, а управо су
доминантни дискурси и наративи
наведени и анализирани у погла
вљу Однос религијског и етничког
идентитета, при чему је наглаше
на идентификација доминантних
дискурса и указивање на несумњи
ве утицаје који они имају при фор
мирању идентитета. Доминантни
се дискурси и наративи гранају на
неопротестантске религијске дис
курсе, дискурсе о етничком иден
титету, дискурсе о језичком иден
титету и наративе о преобраћању –
конверзији. Њиховим уметањем у
свој аналитички апарат, ауторка на
стоји да провери полазну хипоте
зу – да припадници неопротестант
ских заједница религијски иденти
тет позицион
 ирају изнад етничког.
Будући да припадност разноврсним
религијским заједницама недво
смислено утиче на стратификаци
ју код румунских етничких мањи
на Војводине, ауторка као релеван
тан фактор у анализи етнографске
грађе поставља питање друштвене
дистанцираности, тј. релацију из
међу „религијског ми“ и „религиј
ског другог“; религијска другост,
отуда, представља главну каракте
ристику антрополошке перцепци
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је, како идентитет успоставља дру
гост позицион
 ирањем другог на
спрам себе.
Координација теор ијског и
практичног знања о религијама јав
ног дискурса постаје неминовност,
захваљујући новим формама рели
гијског плурализма и присутности
нових религија у сфери свакоднев
ног живота. Поглавље Мултикул
турализам, религијски плурализам
и двоструке мањине заснива се на
смелој констатацији ауторке да пер
цепцију нових облика религиозно
сти суштински детерминише спрем
ност мултикултурних и мултикон
фесион
 алних друштава да се суоче
са успостављањем етничке и верске
толеранције, међурелигијског ди
јалога, забране многобројних фор
ми дискриминације и оркестрира
ња мултикултурне политике. Такви
фактори покрећу подробну пробле
матизацију односа мултикултура
лизма и религијских мањина, али
и потребу да се политика двостру
ких мањина уврсти у политику мул
тикултуралности – у политику при
знавања културног релативизма и
политику прилагођавања кључним
друштвеним начелима. Ауторка, на
послетку, закључује да мале рели
гијске заједнице углавном и нису
политички ангажоване, захваљују
ћи очигледном недостатку моћи. Ру
муни неопротестанти, упркос не
моћи, баштине сопствени религиј
ски идентитет – толико да он поста
је метонимијски заменљив са њихо
вим личним и колективним иденти
тетом. Политичка неангажованост и
немоћ, међутим, спонтано могу да
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исходе нестајањем поједине зајед
нице и њене културе.
Ауторка, на крају, износи за
кључке, признајући да се, пишу
ћи инспиративно, враћала питању
квантитета подељености национал
них заједница на религијској осно
ви. Религија, како се испоставило,
има крупну улогу у процесима иден
тификације појединаца и заједница
у савременој култури и друштву. Ру
муни неопротестанти су парадигма
тичан пример процеса идентифика
ције, чијом евалуац
 ијом и дубљим
проматрањем односи религије, је
зика и етницитета постају сасвим
незаобилазни и јасни. Ауторка још
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констатује да антрополошки рад у
четири румунске неопротестантске
заједнице у Војводини показује да
се религијски идентитет несметано,
метонимијски може замењивати за
етнички, али не и vice versa. Конзер
вативне мањинске заједнице налик
назаренима опстаће, стога, искљу
чиво уздржаношћу и одлучношћу у
својој затворености. Својим концеп
том двоструке мањине др Алексан
дра Ђурић-Миловановић несумњи
во отвара оригиналан и хеуристички
атрактиван приступ проучавању ра
зноврсних и динамичних форми ма
њина у Србији – њиховог идентите
та и религиозности.
Бобан Трифуновић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет

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

177

POLOŽAJ ŽENE U CRKVI
Može li žena da bude sveštenica?
Tema koju sam odabrala da obradim jeste veoma kompleksna i zahteva dublju analizu, stoga je rad napisan
u formi članka, analitičkog žanra kojim
sam pokušala da zađem u suštinu same
teme i približim ljudima ovaj „društveni fenomen“, fenomen žene kao sveštenice. U radu nalazimo izrazito suprotstavljena mišljenja. Dok muškarci zastupaju stav da ženino mesto nije na čelu crkve, žene smatraju da treba
da postoji ravnopravnost među polovima. Sa osobama koje se navode u tekstu 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, uprkos tome, našla sam odgovarajuće osobe i rad sam uspešno završila, bez ikakvih poteškoća.
Dakle, može li žena da bude sveštenica? U svetu, kao i kod nas, crkve
uglavnom daju kategoričan odgovor –
ne. Temelji učenja o sveštenstvu mnoge 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 sveštenica. Istorijski je poznato da neke hri-

šćanske konfesije nisu davale ista prava muškarcima i ženama, a to i danas
rade. Rimokatolička crkva, Pravoslavna crkva i neke protestantske konfesije ne dozvoljavaju ženama da postanu sveštenice. Ove konfesije to opravdavaju upravo Biblijskim spisima, odnosno načinom na koji ih oni tumače.
Građansko shvatanje odnosa muškarca i žene je potpuno jednako, oni imaju jednaka prava, ali po određenim crkvama, žena ni u kom slučaju ne sme
da bude iznad muškarca, što znači da
ne može dospeti na visoka mesta u crkvenoj hijerarhiji.
Da žene ne mogu biti punomoćni
rukopoloženi sveštenici, smatra i student Teološkog fakulteta u Beogradu,
Lehel Nagy-Bata:
– Taj stav nije kulturološki uslovljen, kao što to mnogi zastupnici rukopoloženja žele da prikažu, nego čisto
biblijski. Žene mogu biti pastori, one
mogu vršiti veoma bitne funkcije u crkvi i moraju dobiti istu platu kao i muškarci, ali što se rukopoloženja za punopravnog 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 zajednice, kao što su Episkopalna i Anglikanska crkva, počele raditi na pobolj-
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šanju prava žena i izjednačavanju žena s muškarcima, između ostalog dozvolivši ženama da postanu sveštenice
i odobrivši im titulu biskupa, govori da
to nije nepromenljivo.
Koreni nastanka ženskog sveštenstva nalaze se u Skandinaviji i oni se
vezuju upravo za žensku emancipaciju
i feminizam. Taj talas došao je u prošlom veku i do našeg regiona, ali spomenuta pojava danas je mnogo ređa, kako
kaže evangelistički sveštenik Vladimir
Opšust, jer je odnos vernika prema ženi 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 sveštenički poziv, pa je crkva dozvolila da delatnost sveštenika obavljaju i žene, iako ta profesija njima nije prirodno data – rekao je Opšust.
Feministička teologija otvara i preispituje pitanja religije kroz sintezu feminizma i teologije. Ona istražuje iskustvo verskog života žena, mogućnosti za popravljanje položaja žena unutar verskih zajednica, načine za uvažavanje ženskog doprinosa razvoju religije, kao i adekvatnije puteve za tumačenje dogmatskih verskih tekstova. Feministkinje smatraju da Bog svoje potpuno ostvarenje nalazi u hrišćanskim zajednicama gde se ljudske, a ne muške
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vrednosti stavljaju na prvo mesto i crkvama u kojima se propoveda jednakost svih ljudi – bez obzira na rod ili
društveni status, a u kojima o tim vrednostima i žene mogu da propovedaju.
Većina teološkinja u Srbiji slaže se
sa činjenicom da u religiji nema rodne ravnopravnosti, jer žene ne mogu da
pristupaju crkvi na isti način kao i muškarci.
Upravnica Teološkog fakulteta i
pastorka Adventističke crkve, Lidija
Đorđević Runić govori da ravnopravnost uglavnom zavisi od konteksta kulture i veroispovesti.
– Biblijski, svi su pozvani da služe prema svojim darovima bez obzira 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 upravo to radim – izjavila je Đorđević Runić i dodala da su muškarci i žene carsko sveštenstvo i da su svi pozvani na
službu, naglašavajući da jedan od vidova služenja jeste upravo i služba sveštenika.
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 sposobnost 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 ljudima. Ako je Bog nekome dao određene
darove da bude sveštenik, smatram da
ga je, bez obzira na pol, dovoljno kvalifikovao i ovlastio za tu ulogu – rekla
je Topićeva i naglasila da u našim regijama 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 – radno mesto i platu. One „daju sebe“, odnosno 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, propovedaju, rade sa ljudima i ne osećaju
se sputanima da pruže bilo kakav doprinos.
Iako u određenim crkvama ne mogu raditi kao pastorke ili sveštenice,
profesor teološkog fakulteta u Beogradu, dr Ivan Milanov smatra da diplomirane teološkinje imaju široku mogućnost služenja Bogu kroz rad:
– Žene teolozi, uključujući one koje su završile postdiplomske i doktorske studije, mogu da se bave akademskim radom (profesorski rad na fakultetu i publikovanje svojih istraživanja),
pastirskim radom (posete bolesnima,
posete vernicima, poučavanje Biblije
u privatnim domovima, propovedanje
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iz Biblije na bogosluženjima u crkvi),
javnim radom (propovedanje Jevanđelja na javnim događajima, predavanja
iz Biblije upućene široj javnosti), pisateljskim radom (publikovanja knjiga i
članaka namenjeni crkvenoj i vancrkvenoj publici), kao i predavanjem veronauke u osnovnim i srednjim školama – izjavio je Milanov.
Student Teološkog fakultetu u Beogradu, Atila Erdeg kaže da je Bog ordinirao samo muškarce da služe na mestu autoriteta duhovnog poučavanja
u crkvi. Ne zato što su muškarci bolji učitelji ili zato što su žene inferiorne, ili manje inteligentne. Navodi da
oni treba da postave primer za duhovno vođstvo – i svojim životima i svojim rečima.
– Žena ne treba da bude autoritet nad muškarcem. Problem današnjeg sveta je što ide u krajnost, pa je
muškarac „brutalni“ autoritet nad ženom. 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 naveo da uravnoteženost biblijskih dokaza ne podržava nikakvu superiornost
muškarca nad ženom:
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– Podložnost žena bila je posledica poremećaja u ljudskim odnosima,
koji je greh uneo u svet. Zaključak jeste da Biblija gleda na muškarca i ženu kao na ravnopravne osobe, te svako
odstupanje od ovog principa od strane 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 crkvenim krugovima očekuje rasprava o
tome zašto žene ne mogu biti svešteni-

ci, dok se temeljni problemi koji danas
diskriminišu žene u crkvi često prećutkuju ili smatraju manje bitnima. Ukoliko se i dogodi da se u neku instituciju uključi žena, ona je prečesto tu samo kao simbol da crkva u praksi doživljava ženu u njenim pravima, te otkriva njene sposobnosti i talente jednako kao i muškarce. Da zaključimo, žena kao fizičko biće veoma je vidljiva
u crkvi, no, njena duhovna moć i snaga nisu.
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РЕЛИГИЈA И ДРУШТВО

Др Томислав Бранковић, Огледи из социологије религије, Фабула Ностра,
Београд, 2015. 330. стр.
Познати закон Огиста Конта
да дух човечанства у свом развитку
пролази једно за другим кроз рели
гијску, метафизичку и научну фазу,
односно да човек појаве најпре обја
шњава на религиозан, па онда на ме
тафизички, и најпосле на научни на
чин, који се јавља последњи јер зах
тева највећи степен духовне зрело
сти, оспорен je на конгресу немач
ких социолога у јесен далеке 1925.
године, као што у „Политици“ од 6.
јануара 1926. године пише великан
наше правне и социолошке мисли
Слободан Јовановић. Од тада немач
ки социолози не верују више у тач
ност Контовог закона по којем науч
ни развитак искључује метафизички
и религиозни, већ налазе да се наука,
метафизика и религија могу развија
ти упоредо, не сметајући једна дру
гој. То су само три различита гледи
шта која се узајамно не потиру него
се узајамно допуњују.
Да религијски и научни поглед
на свет не морају и да нису нужно
једно другом супротстављени, пока
зује др Томислав Бранковић у својој
најновијој збирци огледа из социо
логије религије. У време када не по
стоји тако богата понуда валидних
дела из социологије религије Бран

ковићева књига представља пра
во освежење и покушај анимирања
истраживачког рада из ове области.
У збирци од 15 одабраних текстова
класификовано изложених као огле
ди, аутор је научној, стручној и нај
широј јавности представио несум
њиво оригиналну и инспиративну
студију, научну синтезу својих ви
шедеценијских проучавања и истра
живања религијског феномена.
Из биографских података о ауто
ру може се закључити да је целукуп
на професионална каријера др Томи
слава Бранковића испуњена радом у
државном органу задуженом за са
радњу са црквама и верским зајед
ницама и научним проучавањима и
истраживањима, најопштије рече
но, утицаја друштва на религију и ре
лигије на друштво. Према томе, ра
ди се о компетентном аутору који је
резултате свог научног проучавања и
истраживања религиоз ног живота у
Србији понудио у право време, када
се у нашој земљи води јавна распра
ва о проблемима наставе веронауке и
грађанског васпитања у школама. У
том смислу ће и Бранковићева књига
Огледи из социологије религије значај
но допринети да расправа о помену
тој теми буде плоднија и садржајнија.
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У првом огледу „Ле Брасов ме
тод у социологији религије“ Т. Бран
ковић излаже теоријско-методоло
шки приступ француског социоло
га религије Габријела Ле Бра (1891–
1970), и на тај начин читаоцу омогу
ћава лакше разумевање осталих огле
да. Главни циљеви социологије рели
гије према овом француском социо
логу су осветљавање свих структу
ра, целокупног живота религиозног
друштва и свих његових структурал
них и виталних односа са световним
друштвом. Ле Брасов метод у соци
ологији религије Т. Бранковић нази
ва комплексним, зато што се служи
бројним начинима истраживања да
би дошао до одређења појаве која ће
бити сагледана са што више аспеката
а самим тим и објективније проуче
на. Комплексност Ле Брасовог мето
да састоји се у социографији обича
ја, структура, односа, манифестација;
затим у битној улози статистике којој
у квалитативном објашњењу кванти
тативних података Ле Бра придаје на
рочит значај. Битна одлика Ле Брасо
вог комплексног метода јесу и терен
ска истраживања која се предузимају
у циљу прикупљања грађе по бискуп
ским и парохијским архивама, затим
поступци дуготрајног посматрања, и
вођње разговора при чему је нарочи
то значајан дубински интервју са ис
питаником, и анкета са оштроумно
састављеним упитником као њеним
инструментом.
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Према Бранковићевим налази
ма, Габријел Ле Бра је у својим ра
довима нарочиту пажњу посвећи
вао религијској географији (геогра
фији религиозности). Правећи кар
ту религиозности у Француској, Ле
Бра је констатовао да иако је село по
правилу религиозније од града, уда
љеност села од градова игра значај
ну улогу, па су села око Париза знат
но мање религиозна него друга, што
је последица буржоаске револуци
је од 1789. године која је из Париза
антирелигиозно усмеравана. Ле Бра
сов теоријско-методолошки иступ,
такође, карактерише мишљење да
су сазнања која се могу представи
ти у виду типа (али не идеалног типа
као мисаоне конструкције која по
стаје водиља у истраживању), потом
узрока и закона у проучавању рели
гиозног живота једина научна исти
на. Упоредни метод је по Ле Брасу
круна свих претходних настојања и
радњи које је социолог религије из
вршио проучавајући одређену рели
гијску појаву.
Садржај текста другог огледа
„Социологија религиозног друштва“,
такође је одређен синтагмом рели
гиозно друштво. Под социологи
јом религиозног друштва, у контек
сту циља социологије религије како
га је дефинисао Габријел Ле Бра, Т.
Бранковић подразумева читав спек
тар проучавања свих манифестација
религиозне организације и религио
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зног живота у Србији. Као поља мо
гућих социолошких истраживања,
аутор наводи следеће: деловање цр
кава и верских заједница, нових ре
лигиозних покрета, манифестација
религиозног живота, упоредно про
учавање религијских друштава, ло
калних религијских заједница, вер
ске толеранције, мисионарења, се
куларизације или десекуларизације
друштва, верско-добротворног и ху
манитарног рада. Велики подстицај
овако широком спектру истраживач
ких тема социологије религиозног
друштва било је оснивање још 1993.
године Југословенског удружења
за истраживање религије (ЈУНИР).
Констатујући да интерес за проуча
вање и истраживање наведених по
јава за сада најчешће остаје на ни
воу појединачних истраживања и на
ентузијазму појединаца, Т. Бранко
вић каже да „овај текст преставља
покушај анимирања индивидуал
ног или широког истраживачког ра
да из области социологије религије“,
и истовремено излаже карту религи
озности Србије. У том смислу аутор
констатује да је након распада дру
штва у претходној Југославији, ко
ји се претворио и у крах модела со
цијализма који је стајао иза тога, до
шло до ослобађања од идеолошких
и других предрасуда према религи
ји, а самим тим и до отварања широ
ких могућности за истраживање нај
различитијих феномена. У том кон
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тексту Т. Бранковић каже да „посеб
но подручје истраживања друштве
ног развоја и промена на подруч
ју религије представља увођење ве
ронауке у основне и средње школе“
која „као нова чињеница доводи до
значајних промена у социјалној сфе
ри, на нивоу цркава и верских зајед
ница као институција, посебно у ми
кросрединама (школама) и код поје
динаца“. Аутор, међутим, наглашава
да су држава или поједини сегмен
ти друштва изгубили интерес да ма
теријално помажу истраживачки рад
социологије религије, и констатује
да данас не постоји ни један центар
који би се бавио истраживањима ре
лигијских феномена, не постоје ши
ри истраживачки пројекти, а замрли
су и часописи који се баве истражи
вањем религије или посвећују одре
ђене бројеве овој теми.
Анализу религиозног феномена
у друштвеном контексту аутор на
ставља у следећа два огледа. У огле
ду под насловом „Проблеми дефини
сања суштине и карактера секти“,
аутор излаже различите приступе у
дефинисању секти као специфич
них верских заједница: социолошки
са полит-социолошким аспектима,
приступ матичних цркава из којих
се секте издвајају и приступ са ста
новишта самоодређења (представа
које саме секте о себи имају и ства
рају). Следећи идеју проф. др Вука
Павићевића, Т. Бранковић наглаша
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ва да су секте „групе следбеника не
ког особеног верског мишљења или
правца“, мада се не може занемари
ти ни принцип отпадништва од цр
кве матице. Међутим, по мишљењу
аутора, проблем дефинисања и типо
логије секти остаје отворен као јед
но крупно социолошко питање. У
веома интересантном огледу „Узро
ци приступа сектама“, аутор раз
открива социо-економске, психоло
шке, националне, расне и религи
озне узроке приступа сектама. По
ред сиромаштва, и прекомерно бла
гостање, по мишљењу Т. Бранкови
ћа, може утицати на дезоријентаци
ју човека и губљење идентитета, ду
ховну дегенерацију и поновно тра
гање за егзистенцијалним смислом.
Посебно је бриљантна анализа узро
ка приступа сектама који произила
зе из градског начина живота (отуђе
ње и деперсонализација личности),
и узрока који настају као последи
ца дубоких промена сеоског начина
живота (раслојавање села, пољуља
ност патријархалног система вред
ности, одлазак младих са села и по
већање броја старачких домаћин
става). У широком спектру узрока
су психолошки и психоаналитички
фактори, затим незадовољство ре
лигијом како се она пласира преко
црквене институције и организаци
је, породични фактори, болест, ста
рост, ирационалан однос према смр
ти и многи други. Једна Бранковиће
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ва методолошка опаска на крају овог
огледа је битна. Наиме, прикупљање
чињеница и података у циљу сазна
ња узрока приступа сектама не би
требало превише заснивати на упит
нику као методолошком инструмен
ту, већ више на дубинском разговору
са верником и проповедником, као
и на посматрању са учествовањем,
због саме природе проблема и пред
мета истраживања, који су у вези са
дубоким интимним опредељењима
и структуром личности.
Садржаји следећа два огле
да, „Протестанске верске заједни
це у социјалистичкој Југославији“ и
„Протестантске заједнице и кул
тура“, припадају специјалистичком
истраживачком пољу аутора, у којим
је представио организацију, подруч
ја деловања и културу протестант
ских верских заједница, укључујући
и њихов сложен однос са политиком.
Посматрано из садашње перспекти
ве, по мишљењу Т. Бранковића, по
ложај протестантских верских зајед
ница на просторима бивше заједнич
ке државе ће бити условљен будућ
ношћу протестантизма у Европи и
у свету, пре свега динамиком укљу
чивања држава које су настале рас
падом Југославије у европске инте
грације и практичном реализацијом
стандарда који се односе на заштиту
људских права и основних слобода,
међу којима посебно место заузима
право на слободу мисли, савести и
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вероисповести. У контексту повеза
ности протестантизма и културе, аутор скицира неке основне позитивне
и негативне ефекте деловања поје
диних протестантских или новопро
тестантских заједница на простори
ма бивше СФРЈ.
У огледу „Закон о црквама и вер
ским заједницама са освртом на про
тестантске заједнице, нове религио
зне покрете и допринос у практич
ном верском животу“, Т. Бранко
вић анализира и бројним чињеница
ма и подацима осветљава норматив
ни и стварни положај цркава и вер
ских заједница, са посебним освртом
на протестантске заједнице, у кон
тексту новог Закона о црквама и вер
ским заједницама (2006). Истичући
бројне друштвене правне и историј
ске предности Закона, аутор нагла
шава нормативно нов положај црка
ва и верских заједница у демократ
ском друштву што доприноси њихо
вом стварном повратку у јавни жи
вот. Законом је омогућен много шири
спектар активности цркава и верских
заједница у различитим сегментима
друштвеног, културног, просветног
и хуманитарног рада. Поред тога,
примена поменутог Закона треба да
олакша остваривање слободе верои
сповести и да утврди правни положај
цркава и верских заједница што је из
узетно значајан процес у приближа
вању Србије европским вредностима
и стандардима.
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У огледима, „Нови религиозни
покрети у Србији“ и „Нови религио
зни покрети, парарелигиозни риту
али и обичаји“, Т. Бранковић читао
це упознаје са мање познатим тема
ма и настоји да отклони распростра
њене стереотипе о улози, укључују
ћи и опасности од деловања, нових
религиоз них покрета. Друштвена,
економска и политичка криза и рас
пад СФРЈ са којом су грађани бив
ших југословенских република би
ли суочени од почетка деведесетих
година прошлога века, била је плод
но тло, посебно на подручју Срби
је, за развој нових религиозних по
крета у облику култова, псеудохри
шћанских секти, најчешће као мар
гинални новопротестанти, окулти
стичких и магијских група, разли
читих облика јоге и медитације, да
лекоисточних секти – пре свега псе
удохиндуистичких секти и култо
ва, затим синкретистичких и сата
нистичких секти, тајних друштава и
комерцијалних култова. Велики на
пор аутор је уложио и у томе успео
да под социолошком лупом осветли
суштину доктрине нових религио
зних покрета и њихов амбивалентни
карактер, а затим и мотиве поједи
наца опредељених да у том миљеу
нађу одговоре на питања која их за
окупљају, као што је нпр. излазак из
личне и друштвене кризе. У намери
да читаоцу што конкретније предо
чи „нову подземну религију“, која
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покушава да неким новим култним
особеностима утре пут новој духов
ности, Т. Бранковић даје краћи при
каз три нова религиозна покрета ко
ји делују на подручју Србије: Пра
хришћанске верске заједнице „Уни
верзални живот“, Бахајске вере и
Биорелигије. Ови покрети, као што
каже аутор, припадају реду универ
залистичких и глобалистичких, јер
прихватају све људе, без обзира на
дотадашњу верску припадност или
агностицизам; чак дозвољавају мо
гућност опстанка у својој претход
ној вери, под условом да прихвате и
одређене ставове и вредности нове
религиозности.
У условима економског, духов
ног и моралног пропадања друштве
них група и појединаца у друштву
Србије, посебно од деведесетих го
дина прошлога века, јављају се но
ви парарелигиозни покрети, како у
оквиру нових религиозних покре
та и секти, тако и као посебни обли
ци парарелигиозних ритуала и оби
чаја у етаблираним црквама и вер
ским заједницама. Т. Бранковић ука
зује на неке ванцрквене, полумагиј
ске ритуале и обреде који су у вези
са крштењима, венчањима и сахра
нама. Аутор социолошки истражу
је и неке нове непримерене обичаје,
помешане са турбо-фолк поткулту
ром, посебно на сахранама, који до
воде до значајног економског исцр
пљивања породица (ручкови, дари
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вања, парастоси, улагања у велике
споменике…).
У огледу „Савез комуниста Ју
гославије и религија“ Т. Бранковић
анализира однос између норматив
ног и стварног положаја цркава и
верских заједница у периоду посто
јања ФНРЈ и СФРЈ. Указивањем на
бројне чињенице из свакодневне ко
муникације државе и верских зајед
ница, аутор је веома суптилном ана
лизом законске регулативе и про
грамских опредељења СКЈ с једне
стране, и фактичког стања и ствар
ног положаја верских заједница с
друге стране, дошао до сазнања да је
у посматраном периоду постојао ду
бок јаз између степена демократич
ности у нормативним решењима и
чињеничког стања и реалног поло
жаја верских заједница у Југослави
ји.
Социолошко и уставно-правно
одређење верских организација, као
и дефинисање верских организаци
ја у пракси, чини садржај огледа под
насловом „Проблеми дефинисања
верских организација“. Социолошко
одређење аутор је засновао на раз
личитим критеријумима разврстава
ња доминантних особина, ставу пре
ма друштву, величини и броју вер
ника. На основу таквих критерију
ма, Т. Бранковић установљава следе
ћу типологију облика верских орга
низација: култ, секта, стабилизована
секта, слободна црква, деноминаци
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ја и црква. Затим приказује развојни
пут верске организације, која по ми
шљењу аутора не мора проћи кроз
све наведене облике. У овом огле
ду Т. Бранковић у историјској пер
спективи излаже уставно-правно ре
гулисање положаја верских заједни
ца у Србији: од Сретењског устава,
начертанија о духовним властима из
1836, устројења духовне власти кња
жевства сербского из 1847, Устава из
1882. и 1903. године. Аутор је ана
лизирао и нормативну регулативу у
Краљевини Срба, Хрвата и Словена
ца, доцније Краљевини Југослави
ји, са посебним освртом на поједи
начне законе о Српској православ
ној цркви, Исламској заједници, Је
врејској заједници и Евангелистич
ким и Реформаторској цркви. Де
таљно је анализиран и правни поло
жај верских заједница у СФРЈ као и
неки проблеми дефинисања верских
организација у пракси, посебно тзв.
малих верских заједница.
Процеси глобализације и ства
рање светског друштва представља
ју посебно изазовно поље за социо
логе религије. О дебату о овим раз
војним проблемима савременог дру
штва Т. Бранковић се храбро укљу
чује посредством огледа „Религија
глобализације или глобализација ре
лигије“ разматрањем следећих пи
тања: да ли стварање наднационал
ног, светског глобалног друштва, но
вог светског поретка као нове „свет
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ске религије“ укључује и на који на
чин постојеће религије, цркве и вер
ске заједнице; да ли религије света
спремно дочекују нове циљеве ко
ји настају као последица интензив
ног развоја науке и технологије. Аутор аргументовано излаже позитив
не и негативне стране глобализаци
је, уз ослањање на теоретичаре гло
бализма и њихове критичаре. Затим
приказује ставове према глобализму
у православној цркви, код католика,
протестаната, у исламу и неким но
вим религиозним покретима.
Социолози религије су се и до
сада интересовали за проуч
 авање
одређених аспеката Ромске религи
озности, посебно они окупљени око
ЈУНИР-а из Ниша. Богат спектар
Ромског етноса, његова душа, начин
живота Рома, њихова филозофија и
поим
 ање вере, инспирисали су и Т.
Бранковића да се као социолог ре
лигије укључи у проуч
 авање и ис
траживање проблема у оквиру теме
„Роми и вере“. Резултате тог социо
лошког проучавања и истраживања,
аутор излаже у огледу „Роми и рели
гијски изазови“. Т. Бранковића је по
себно занимао процес протестанти
зације Рома, у чему су најзначајнији
допринос дали социолози Драгољуб
Б. Ђорђевић, Зорица Кубурић, Дра
ган Тодоровић, као и неки други ис
траживачи окупљени око ЈУНИР-а
у Нишу. Оно што је по Бранковиће
вим налазима допринело већем пре

188

Прикази и осврти

ласку Рома у протестанте јесте чи
њеница да је протестантизам у чи
сто Ромским срединама Ромима по
нудио богослужење на Ромском је
зику. Као последица деловања про
тестантских верских идеја, уоче
не су значајне социјалне и култур
не промене код Рома у лесковачком
и нишком крају.
У огледу „Старокатоличка цр
ква у Југославији“ Т. Бранковић раз
матра деловање ове цркве са нагла
ском на њено постојање после Дру
гог светског рата и на неке аспекте
односа државе према Старокатолич
кој цркви. Ауторова је констатација
да је нова државна власт имала во
лунтаристички приступ корпусу де
ловања верских заједница, тако да је
Старокатоличка црква, као и многе
друге верске заједнице, била инстру
ментализована за дневно политичке
потребе.
У последњем, петнаестом, огле
ду „Британско и инострано библиј
ско друштво у социјалистичкој Ју
гославији“, Т Бранковић у историј
ској перспективи бројним чињени
цама и подацима, илуструје пробле
ме у раду и деловању британског и
иностарног библијског друштва на
територији бивше СФРЈ. Библијско
друштво је непрофитна организаци

ја, чији је основни циљ да сваком на
роду учини доступним Свето писмо
на матерњем језику, по цени коју мо
же да плати.
После прегледно, систематич
но и јасно изложених петнаест огле
да из социологије религије, Т. Бран
ковић је своје излагање завршио ре
зимеом на српском и енглеском је
зику. На крају књиге у виду прило
га дат је списак његових објављених
радова, међу којима је 5 књига и ви
ше од 30 научних и стручних радо
ва. Књига је опремљена индексом
имена, индексом појмова и индек
сом географских одредница. На кра
ју књиге штампане су рецензије на
ших познатих социолога и научних
саветника, др Милоша Немањића и
др Драгана Новаковића, као и био
графија аутора Огледа из социологије
религије Томислава Бранковића.
Закључићу овај текст констата
цијом да је Томислав Бранковић сво
јом књигом Огледи из социологије ре
лигије покренуо озбиљну теоријску
дискусију о односу религије и дру
штва, сежући често до крајњих тео
ријских домета у овој области. Ауто
ру и издавачу ове оригиналне и ин
спиративне научне синтезе из соци
ологије религије дугујемо захвал
ност и поздрав.

Др Милан М. Мишковић
Висока школа струковних студија за образовање васпитача
Нови 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 Politička teologija na Zapadu predstavlja referentnu studiju o, u našim prostorima zapostavljenom pojmu „političke teologije“. Imajući u vidu da je
ova konceptualna erminevtička teologija nasтala u okviru postkonfliktnog nemačkog društva i da je na Balkanu na delu politička banalizacija religije, uključivanje ovog koncepta u
što teološka promišljanja što u religijski praxis, predstavlja kreativni novum i drugačiju osnovu kako za teološko promišljanje tako i delovanje, a
što knjizi daje poseban značaj i aktuelnost.
Uslovno rečeno, knjiga se sastoji
iz dva dela. Ona nas najpre uvodi u razvoj pojma političke teologije u različitim istorijskim periodima, vršeći stalno, kritičko i dijaloško kretanje između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Poseban krucijalan momenat u razvoju pojma predstavlja opus Karla Šmita koga autor ne samo postavlja što u
okvirima modernih političkih pojmova (kao što su demokratija, liberalizam) već i analizira i u okvirima (ponovne) inauguracije njegovih koncepata u okviru savremenog religijskog

revival-a 1, s akcentom na Balkan. Pri
tome se apostrofira zloupotreba Šmita kako u kontekstu evropskog kriziranja različite ideološke provovinijencije 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 teologije, isti ne samo stavila pod navodnike 2 već ga i radikalno dekonstruisala invocirajući sećanje na Aušvic koji
je postao normativno sećanje nemačkog društva. I dok je Šmitova teologija
dihotomna, posebno ako imamo u vidu čuvenu dihotomiju koja određuje bit
političkog a to je „prijatelj-neprijatelj“,
nova je dijaloška, neisključujuća, interdisciplinarna i sebe pozicionira u dijalogu sa samom sobom i sekularnom
svetom. I dok Šmit dihotomiju navodno prevladava tezom da su moderni se1 Autor pri tome referira i na uslovno rečeno „preteče“ ovakve teološke misli, počevši od
avgustinovskih ispovesti, preko Bartove neortodoksije pa sve da savremenih iluminacija Slavoja Žižeka.
2 Navodnici ispred pojma političke teologije ne služe njenom amnestiranju, već napratov s jedne strane društvenoj odgovornosti, a sa
druge s ciljem da se u Metzovom smislu religija i teologija ne stave u sužanjstvo, već u stvaralaštva.
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kularni koncepti zapravo teološki (kao
što je npr. koncept suvereniteta), nova
„politička teologija“ takve teze odbacuje ne negirajući pri tom napet odnos
između svetog i svetovnog.
Teologija nade Jürgena Moltmanna, opasna sećanja Johana Baptista Metza, radikalna teologija Hauversa i Milibanka otvaraju prostor eshatonu u svrhe kritičkog preispitivanja uloge Crkve u kontekstu (post)modernog
društva, koje se pak ne uzima zdravo
za gotovo već promišlja u duhu kritičke i društveno odgovorne teološke misli. Iako se u nekim od radova navedenih teologa dešava i otklon u romantizam (str. 96) npr. kod Milibanka, ovaj
se bazira na dekonstrukciji savremenih otuđujućih praksi koje su pogubne
kako za Crkvu tako i za društvo. Milibank 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 religije hrišćanstva (ibid).
Gore navedeni teološki diskursi uprkos nekim svojim različitostima,
su, kako navodi autor kontekstualizirajući 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.

Pikazi i osvrti
Metzova opasna sećanja (posebno na
nacistička zlodela) unose opominjuću
živost u religijski diskurs upozoravajući između ostalog na ekstremne tendencije ka privatizaciji i upozoravaju
na opasnosti koncepcije die Entprivatisierung (str. 57). Nasuprot tome, uloga
bogoslovlja je da stalno kontekstualizuje i da opominje a što se ne može postići bez okrenutosti političkoj zajednici i odgovornoj društvenoj kritici a što
bi trebao i biti jedan od ključnih zadatak angažovanog bogoslovlja (str. 99).
Posebnu čar knjizi između ostalog
daju poređenja između pojma katechon-a i eshaton-a kroz prizmu Velikog
Inkvizitora Fjodora Dostojevskog kao
paradigme tlačeće crkvene politike a
koju ne treba posmatrati isključivo kako sam autor navodi kao kritiku Rimokatoličke Crkve već kao „ad intra kritiku savremenih religijskih sistema“ koji vode u redukovanje religije na puku
dominaciju svetovnim (str. 117). Ista se
potom situira i u kontekst ovdašnje religije i njene politizacije da bi se stvorila osnova za razvoj i kritički osvrt kako na vladajuće diskurzivne religijske
prakse, tako i na mogućnosti kontekstualne post-konfliktne i društveno angažavane teologije.
Knjiga ne predstavlja samo vrhunsko naučno delo, već daje prostor za
nadu i mogućnost drugačije živuće religije koja večito pulsira i teži da proširi različite horizonte kako teologije tako i živuće religije. Kroz ovo na-
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učno delo odzvanja duh raspetoga koji nikog ne ostavlja izvan svog domašaja 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“ odbacuje isprazni univerzalizam u ime koga
su se pravdale različite nehumane hrišćanske prakse, to ne znači da ona nije
univerzalna. Jer, „upravo u univerzalnosti čoveka nalazimo odgovor na pitanje ljudskog dostojanstva koje je neotuđivo od svakog ljudskog bića i predstavlja njegovu vlastitost bez obzira na
rasu, veru ili naciju“ (str. 98). Na tom
fonu, i ljudska patnja ne poznaje granice i tiče se svih nas (isto). Ona nam
u moltmanovskom smislu omogućava
da prevladamo granice vlastitog identiteta a religiji da zađe u dijalog između 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 budućnosti, slobode i spasenja (str. 54), a
što je posebno elaborirao Jürgen Moltmann u svojoj teologiji nade.
Relevantnost studije predstavlja
svakako teološka analiza pojma tranzicijske pravde, i načini njenog (ne)sprovođenja na ovdašnjim prostorima. Ona
uslovno rečeno čini drugi, angažovaniji deo knjige jer se dobrim delom referira na ovdašnja zbivanja. Zarobljenost u vlastite narative zapravo spre-
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čava razvoj osnovnih segmenata tranzicijske pravde (forenzička istina, narativna, dijaloška, restorativna) pri čemu religijske zajednice trebaju da imaju proaktivniju ulogu. To čini okosnicu uslovno rečeno drugog dela knjiga i
kroz primere iz različitih zemalja i kritičke uloge bogoslovlja daju rešanja ali
i kritike ovdašnje prakse polupomirljivosti koje završavaju u zamrzavanju
konflikta. Posebno se suprotstavljaju
uslovno rečeno srpski i hrvatski narativi i prakse i pokušavaju dati rešenja
za ponovno rađanje razmontiranog zajedništva ljudi koji pripadaju hrišćanskim tradicijama, ne negirajući značaj
i doprinos koje svako ljudsko biće može dati u ovim procesima. Jer, hrišćanstvo je prisutnost, navodi autor referirajući se na Milibanka, ali ne znači da
je zarobljeno u politikanstvu određenog vremena i društvenog konteksta.
Autor upozorava da na ovim prostorima i dalje vlada paradigma preuzeta iz
Avgustinovog učenja o pravednom ratu (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 Metzovom smislu na brojne zločine počinjene u ime viših ciljeva. Time se zatvaraju prostori za gore pomenuto preumljenje – metanoju, koja predstavlja ne samo katarzičnu duhovnu obnovu čoveka već i okretanja od „mrtvih
dela“ ka živućem Bogu (str. 127). Na
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taj način se umesto egocentrične, dobija heterocentrična boja na šta ukazuje
autor citirajući drugog jednog angažovanog mladog teologa sa naših prostora Srđana Sremca (isto).
Još jedan segment koji pleni pažnju je poređenje između slučaja
SAD-a i Srbije gde, uprkos navodnoj
sekularnosti na delu imamo operativan božanski kompleks. Stoga se postavlja pitanje da li se moderna društva ikad i mogu osloboditi od tog kompleksa, ili pak ga trebaju kreirati i impregnirati na drugi način u društvenu
bit. Autor se tu referira, da bi pokazao
da je to moguće na slučaj zapadne Hrišćanske demokratije razlažući ne samo
njen nastanak već i društveni značaj,
uključujući i njenu relevanciju za formiranje Evropske zajednice. Ovaj koncept ne predstavlja instrumentalizaciju
vere (str. 142) već konkretan program
da se na principima hrišćanskih vrednosti može doprineti ne samo razvoju
demokratije već i odgovorne društvene zajednice kao moralne, a ne atomističke kategorije izolovanih i otuđenih
jedinki po sistemu laisser-faire. Pojam
društva kao etičke kategorije a ne pukog prostora za sudare kompetitivnih
atomiziranih građana-monada zaslu-

Pikazi i osvrti
žuje posebno mesto u konceptu krize i
nametanja neoliberalizma kao vladajuće paradigme.
I na kraju, iako pisana reč nekad
više govori od samog njegovom tvorca, potrebno je istaći da dr Nikola Knežević ne samo da piše o političkoj teologiji i ne piše političku teologiju, već
je i živi u kontekstima post-traumatskih balkanskih društava, nailazeći pri
tom na brojne izazove, prozivanja o ne/
podobnosti s ciljem sputavanja kreativnog delovanja ovog mladog, angažovanog teologa. Serija konferencija, zbornika radova, tribina otvorenih za javnost koje je autor organizovao ne samo
da bi aktuelizovao ovaj zapostavljen
pojam, ukazuje da je reč o pregnantnom mladom teologu koji otvara niše
da u javnoj sferi ovaj koncept, tj. koncept političke teologije ne samo zaživi
već i da dobije specifične i nama dragocene tonove. On nam, kako ističe teolog i bogoslov sa naših prostora prof.
dr Darko Đogo u predgovoru knjige izmiče ne samo teološkom politikanstvu
već i nudi lekovitost zdravog a što je
svakako atlantsko breme (str. 6), koje
nekad može biti preteško za mladog teologa.

Doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović
Filozofski fakultet Istočno Sarajevo

ПИСМА ЧИТАЛАЦА
САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ И МИСИЈА ЦРКВЕ
Господ наш Исус Христос је управо Очев посланик. Он сам говори
својим ученицима: „Као што је Отац послао мене и ја шаљем вас (Jн 20,21).
Христова заповест упућена апостолима: „Идите дакле и научите све наро
де крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што
сам вам заповедио и ево Ја сам са вама у све дане до свршетка века. Амин“
(Мт 28,19–20) постала је задатак Цркве у свим временима.
Апостол љубави, Јован Богослов, пише на почетку своје прве посла
нице: „Што беше од почетка, што смо чули, што смо видели очима својим,
што сагледасмо и руке наше опипаше, о Логосу – Речи живота, и Живот се
јави и видели смо и сведочимо и објављујемо вам Живот вечни који беше у
Оца и јави се нама, што смо чули и видели објављујемо вама да и ви с нама
имате заједницу, а наша је заједница са Оцем и са Сином његовим Исусом
Христом“ (1Јн 1,1–3). Апостоли су облагодаћени Духом Светим кроз слу
жење, молитву, проповед, пастирски рад објављивали нови савез – савез Бо
га са људима, савез љубави и пуне истине. Они су рукоположили своје на
следнике и тако основали свештенство Цркве (епископи су прејемници са
мих апостола). Дакле у центар свештеничке службе ставља се мисија, ми
сионарење, проповед да је Исус васкрсао из мртвих, победио смрт, да је он
Спаситељ, Искупитељ, Нови Адам. Целокупно предање Цркве указује на
потребу и неопходност проповеди Јеванђеља васкрслог Христа као и изна
лажења различитих начина тог деловања.
Велики мисионар ап. Павле радосну поруку хришћанске вере износи
на начин који је у то време веома популаран шаље писма-посланице. Нераз
двојно повезан термин са мисијом Цркве јесте инкултурација Јеванђеља и
означава начин на који се Јеванђеље преноси некој култури, као и увођење
те културе у Цркву. Ми ћемо га представити нама разумљивим језиком, а то
је охристовљење животних садржаја не занемарујући свагда живо Предање
Цркве. Знамо да се у сусрету хришћанства са јелинским светом десило не
што чудновато, а извор тога јесте само оваплоћење Бога Логоса, а опет прот
кано послањем апостола и Педесетничким догађајем када су они оснажени
Духом Светим почели да проповедају. Исти Дух и данас оснажује рукополо
женог, а рукоположења нема без помињања апостола.
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Црква је у својој мисији увек била иновативна. Света браћа, припремају
ћи се за мисију, састављају азбуку за словенски језик и преводе богослужбене
књиге. Присетимо се да је појава Гутенбергове штампарије средином XV века
означила епоху у историји културе. Србија, иако је била пред губитком само
сталности није много заостајала у примени нове технике; око 40 година касни
ја почињу да се преводе богослужбене књиге. Штампарије се отвараjу при ма
настирима и црквама. Веома битна тема за нас јесте инкултурација код нас Ср
ба. Размотрићемо делатност Светог Саве, библијске мотиве у народним песма
ма као и делатност владике Николаја. Правац српске културе одређен је хри
шћанством, тачније, хришћанство је то које је трасирало пут којим ће се крета
ти наша културна баштина. Свети Сава је прва личност српске историје која је
схватила важност културе у формирању националне свести. Први српски ар
хиепископ је приликом посета Солуну и Константинопољу упознао византиј
ску црквену и профану цивилизацију. Било му је јасно да народ не може без на
ционалне културе, прожете хришћанским вредностима, да сачува свој нацио
нални идентитет. Свети Сава полази од три претпоставке без којих не може да
се оствари правилна Јеванђелизација у једном народу: превођење библијских
текстова, увођење библијске поруке у везу са особеностима неке културе, и
идентификацију библијске поруке са одређеном културом. Такође, знао је да ће
изградњом манастира, оснивањем епископија, превођењем и писањем типика
обући српску културу у хришћанско рухо. Пажљиво је уткао садржаје вере у
наше народне особености. Нпр. српски манастири у односу на византијске би
ли су тако устројени да буду места народних окупљања и друштвених догађа
ја, места гостопримства и заједничког рада, као националне особености. Мно
ги обичаји из наше старе вере били су сачувани и добили хришћански смисао
(нпр. Бадњак, крсна слава) што је наша Црква увек неговала.
Други пример инкултурације су наше епске песме, као и народне умо
творине које имају библијску позадину. Најпознатији догађаји у песмама
косовског циклуса који своју паралелу имају у библијским текстовима је
су Кнежева вечера (уп. Последња Вечера Христа са ученицима), Обилиће
во убиство Мурата (уп. библијски јунак Аод) и Бранковићева издаја (уп. Ју
дина издаја). Такође, у нашим песмама чест је мотив пшенице белице и ви
на руменог (Св. Евхаристија)12
1 М. Јевтић, Како су Срби христијанизовали своју културу. Инкултурација на срп
ски начин, Логос 2 (2008), 19 – 21; уп. А. Михаиловић, Иза одшкринутих врата, стр. 30 – 31.
2 То јој је, пуна срца, признао и Веселин Чајкановић истичући здраво осећање ми
сиолошке мере које је красило Српску цркву онда када се сретала са различитим облицима
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Личност која је највише допринела на пољу Охристовљења животних
садржаја у нашој историји јесте св. Владика Николај Жички (1881–1956).
Његов пример на пољу инкултурације битан је за нашу тему јер је Влади
ка деловао у нашем времену. Доста тога што је било изазов у његово време
представља изазов и данас. Живео је у времену у којем се српско друштво
налазило у процесу транзиције, слично данашњем. Србија је била на путу
модернизације, након многих борби које је провела у борби за ослобођење.
Имали смо следећу ситуацију: турско ропство, делимичан продор западног
богословља, као и немогућност развоја православног богословља учинили
су, са једне стране, да народ колико год био побожан постане нецрквен и ти
ме удаљен од врела праве побожности, а са друге стране, продор утицаја за
падне културе преко интелектуалаца школованих на Западу учинили су да у
народу замире интересовање за веру (поготово међу младима и у градским
срединама). Опет са друге стране и сама Црква се постављала равнодушно
према таквој ситуацији уљуљкавши себе као чуварку националног интере
са не трудећи се да се укључи у савремене културне токовe или их одбацују
ћи, нити да реши проблеме црквеног живота. Владика Николај је међу први
ма увидео штетност инертности Цркве њеног бежања од дијалога са савре
меном културом. У „Религији Његошевој“ Владика говори: „Православна ве
ра је омладини Србије у првој половини двадесетог века деловала као ста
ра и уморна госпођа која је изгубила контакт са људима са којима живи, мла
де образоване генерације сматрале су је баластом кога се треба ослободити.“
Владика Николај је одлично познавао свест младих интелектуалаца који су
се, као и он, школовали на Западу. У дијалогу са њима трудио се да им јези
ком који разумеју објасни православно учење. Сматрао је да ће, ако им буде
говорио и писао у њима страним формама, тиме још више одбити од право
славља. Нпр. користи се тада популарном формом кратких текстова у нови
нама. Као што су хришћани у првим вековима користили речник својих фи
лософских савременика, тако је и Св. Николај Жички користио терминологи
ју и форме изражавања својих савременика, оплемењујући српску богослов
ску мисао и настављајући христијанизацију националне културе у расцепу
између оних који су одбацивали Бога и оних који су у претераном налету ро
дољубивих осећања нацију претпоставили Богу. Многа његова дела преста
вљају пример инкултурације. У време кад се јавља Ничеов Натчовек владика
пише дело Свечовек у ком излаже хришћанску антропологију. Затим на про
древне словенске религије и културе; В. Вукашиновић, Живљење на небесима. Црква, нау
ка, политика, стр. 138.
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блем рата осврће се у делу Рат и Библија, доста пише против странчарења
позивајући људе на јединство у Цркви, саставља богомољачке песме које су
певане народном мелодијом на пост-литургијским сабрањима3.
Хришћанство је до XX века своју поруку ширило живом речју и у пи
сменој форми. У првом периоду раног хришћанства материјал на коме се
писало био је папирус, потом пергамент, којег је затим заменио папир.
Данашње време доноси велику промену с обзиром на све већи при
мат електронских форми – медија. Ти медији се по много чему разликују од
наведених, али основне разлике су у погледу начина бележења информаци
ја, могућности и брзини њихове обраде и прослеђивања, количини података
која се може сместити на један такав медиј, могућности размене података,
броју људи који им истовремено могу приступити. Медији означавају систе
ме јавне комуникације који за циљ имају преношење информација међу све
чиниоце друштва, дакле они су средства информисања.
Циљ наше студије је да, у кратким цртама, укажемо на везу између
преношења хришћанске поруке и медија као скупа средстава преко којих ју
је могуће пренети (штампа, радио, телевизија, интернет) публици. Прво ће
мо указати у чему лежи неопходност коришћења система јавне комуника
ције у овом процесу:
Просветитељска, учитељска и друштвено-миротворна мисија Цркве
подстиче је на сарадњу са световним средствима јавног информисања, ко
ја би могла да преносе њене поруке у најразличитије слојеве друштва. Све
ти апостол Петар позива хришћане: „(будите) свагда спремни са кротошћу
и страхом на одговор свакоме који тражи од вас разлог ваше наде“ (1 Петр
3,15). Свакако, свештенослужитељи и верници треба са дужном пажњом да
се односе према средствима јавног информисања у циљу остваривања па
стирског и просветитељског деловања Цркве, као и упознавања са садржа
јима хришћанске поруке.4
Неопх одност употребе медија у овом процесу, тј. уопште у процесу
преношења јеванђеоске поруке, изложићемо путем три претпоставке:
а) било каква порука сама по себи захтева постојање извесног сред
ства путем којег се преноси;
б) што је средство квалитетније и употребљивије порука се брже и ефи
касније преноси – у нашем времену ово се првенствено односи на интернет, и
3 М. Јевтић, Како су Срби христијанизовали своју културу, стр. 22 – 23.
4 Основи социјалне концепције Руске Православне Цркве, Беседа, Нови Сад, 2007,
стр. 186.
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в) медији данас, више него икад, утичу на формирање јавног мњења,
чак често, свесно или несвесно, постављајући своју слику света. Употреба
медија, нарочито интернета кoји у себе укључује све остале медије (радио,
тв, писану реч…) као најраспрострањенијег и најпопуларнијег,5 сама по се
би представља део процеса инкултурације али и позив на одговорност да
било који пренесени садржај хришћанске вере мора бити пажљиво просле
ђен, са једне стране поштујући предањско искуство Цркве, а са друге да бу
де пријемчив за човека данашњице који иако припадајући једној конкретној
култури постаје део једне глобалне, опште културе. Човека данашњице са
вечним истинама треба упознавати у формама блиским њему, испуњавајући
их хришћанским садржајем. Стога је присуство Цркве у медијима од непро
цењивог значаја и важности.
Присуство Цркве у медијима
Присуство Цркве у медијима треба да је плод обостране сарадње, по
знавања и одговорности.6 Та узајамна сарадња медијских делатника и Цр
кве најпре треба да отпочне од постојања добре воље и намера за сарадњом.
Одговорност подразумева професионалну етику приликом извештавања о
стварима везаним за Цркву као и оних који говоре у име Цркве. Приватна
мишљења обе стране треба наглашавати да се јавност не би довела у заблу
ду. Свакако је потребно познавање специфичности оног другог. Медијски
делатници би требало да познају неке ствари везане за биће Цркве, а пред
ставници Цркве начин на који се порука може најбоље пренети. Таква са
радња се остварује преко посебних облика присутности Цркве у медијима
(специјални додаци у новинама и часописима, посебне странице у штампи,
телевизијски и радио програми, рубрике…) тако и ван њих (посебни члан
ци, радио и телевизијске теме, интервјуи, учешће у различитим облицима
јавних дијалога и дискусија, саветодавна помоћ новинарима, подела посеб
но припремљених информација новинарима, уступања материјала прируч
ног карактера, и могућности добијања аудио и видео материјала као што су
снимци, тонски записи и репродуковање).7
5 О. Суботић, Хришћанска порука у ери електронских комуникација, http://www.pra
voslavlje.rs/ преузето 21. 2. 2015.
6 Основи социјалне концепције Руске Православне Цркве, Беседа, Нови Сад, 2007.
стр. 187
7 Исто.
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Присуствo Цркве у медијском животу са собом повлачи и постојање
црквених медија. Стиче се утисак да је Црква по том питању најприсутни
ја на интернету у виду различитих сајтова, форума, ФБ група, аудио-визуел
них записа на youtube каналу и у другим, различитим формама.
Што се тиче класичних средстава комуникације (штампа, радио, ТВ)
Црква је највише присутна у штампаној речи, што је са једне стране добро
јер се порука у виду књиге, новина и часописа најбоље перцепира. Са дру
ге стране постоји проблем јер је све мање људи који се о стварима око се
бе желе информисати тим путем. Такође, Црква има и известан број радио
станица. Радио своју поруку, вест, шаље људском уху васколиким просто
ром Теслине галаксије бежичног преноса звука. Овај медиј је вишестру
ко погодан за Јеванђелску проповед – благу вест. За природу радија, па и
за уметност коју она твори звуком, непостојећи су појмови: узак круг, ма
ња група, елита, елитизам, итд. Радио-пријемници су данас у најраскошни
јим вилама, скромним домовима, старим и новим аутомобилима, а готово
сви мобилни телефони имају опцију за радио пријемник. Радијски програм
се слуша „успут“ али свеједно оставља упечатљиве трагове. Радио на неки
начин омогућује неписменом да чита, слепом да види. Још једна предност
овог медија јесте данашња повезаност са најраспрострањенијим медијем,
а то је интернет. Сигурно је добро напоменути да почеци радио програма у
Србији датирају од 30-их година прошлога века и да је управо те, 1929. го
дине, успостављена жичана веза са две институције које је радио Беог рад
сматрао за најподесније за његов рад – са Народним позориштем и Сабор
ном црквом.
Проблем присуства Цркве у класичним медијима (као и постојање за
себних) је вишеструк. До израза долази како финансијски фактор, тако и не
заинтересованост дела клира. Присуство Цркве у медијима смета и изве
сним друштвеним структурама, укључујући ту и неке медије, које то прису
ство доживљавају као угрожавање секуларног друштва. Такви кругови Цр
кву доживљавају као једну од највећих препрека за спровођење идеја које
започињу и завршавају се у оквирима овога света. Имају утисак да Црква
хоће да се шири како би доминирала људима и креирала јавни живот у јед
ном искључиво идеолошком и политичком контексту. За њих секуларизам
значи да је вера искључиво приватна ствар и да она мора да се спроводи у
својој соби без видљивих пројава и било каквог утицаја на јавни живот сре
дине којој припадају. Црква тј. они који верују у Христа Богочовека, нема
ју, за присталице секуларизма, не само никакву могућност, већ ни право да
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утичу на шири културни животни контекст; немају право да се питају о пи
тањима која се тичу свакодневице човекове.8
Предности и мане коришћења медијских средстава
Нарочиту пажњу у овом одељку усмерићемо на електронске медије,
посебно на интернет, зато што је он као медијско средство најквалитетније,
најпопуларније, али и најкомплексније средство комуникације.
Тема електронских комуникација (радио, ТВ, а нарочито интернет)
није интересантна само теолозима, већ и философима, социолозима, психо
лозима. Начелно гледано, то је тема односа човека и технологије, као и ути
цаја тог односа на човекову личност. Неоспорно је да електронски медији
поседују огромну могућност за хришћанску мисију а могућност је, чини се,
сама по себи разумљива. Заиста, није спорно да савремене технологије омо
гућавају нове видове мисије: пренос велике количине мултимедијалног са
држаја, могућност интерактивне комуникације, слање порука на најудаље
није крајеве света и приступ подацима од стране великог броја људи само
су неке од могућности од значаја. Поред просторних, приметно је да су че
сто срушене и културне баријере за пренос поруке. Доступност хришћан
ске литературе у електронском облику је потпуна, постоји велики број мул
тимедијалног садржаја и може се констатовати да хришћани прате трендо
ве електронске индустрије.
Постоји још један важан аспект хришћанске комуникације у електрон
ском свету који је потребно критички испитати, а он се односи на неку врсту
друштвене одговорности хришћана. Наим
 е, хришћански теолози су призва
ни и да пруже шири цивилизацијски допринос када је реч о комуникацији у
електронском добу, дајући неку врсту плодне синтезе између старог и новог.9
Природа електронских медија, нарочито интернета, ствара и одређе
не проблеме, најпре у сфери еклисиологије и хришћанског поимања лично
сти и личносних односа. Ти проблеми су следеће природе:
1. Иако је могућност информисања великог броја људи о хришћан
ском учењу повећана, вреди приметити да је исто тако повећана и могућ
ност дезинформисања, ширења хетеродоксних учења и расколничког дело
вања.
8 П. Перић, Црква и медији, http://pravoslavlje.spc.rs/ преузето 21. 2. 2015.
9 О. Суботић, Хришћанска порука у ери електронских комуникација, http://www.pra
voslavlje.rs/ преузето 21. 2. 2015.
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2. Сам карактер интернет комуникације није строго личносан и за
једничарски у евхаристијском смислу. Запажа се појава да сајбер-хришћан
ске заједнице форумског (а још више Facebook) типа – постоје посебан етос
групе. Те групе понекад показују већи степен кохезије него реална евхари
стијска сабрања на којима њихови чланови учествују. Конкретно, може да
се догоди да некоме постане ближа та виртуелна заједница од конкретне ев
харистијске заједнице којој припада.
3. Трећи проблем, а који извире из овог другог, је померање тежишта
идентитета. О томе говори велики број хришћана који се у интернет сфери
појављују под различитим псеудонимима. Наравно, псеудонимност је у ин
тернет простору веома важна тековина коју је потребно очувати, због могућ
ности дисидентског деловања, рецимо, али је сасвим неприродна за међу
хришћанску комуникацију.10
Богом чувана Епархија сремска увек се духовно старала за свој на
род, била чврст стуб очувања националног идентитета и носилац мисије.
Довољно је присетити се многобројних школа отвараних за потребе школо
вања клира, штампарска делатност преносила је радосну вест, многобројни
стипендијски фондови, фондови за издржавање удовица и невољних говоре
о старању за потребите.
Настављајући дело својих предака, а у циљу боље мисије, следују
ћи појединим епархијама, и наша епархија је установила радио станицу
Епархије сремске Српски Сион. Поред радија успостављен је и сајт епар
хије. Оно што је установљено потребно је и да активније заживи. Свeдоци
смо обимног садржаја како емисија, музике духовног садржаја, историјских
приказа наше свете Фрушке горе и наших славних манастира; све то може
да нађе своју презентацију управо путем радија са којим је данас нераски
диво повезан интернет.
Као што рекосмо сваки је свештеник посланик, весник или боље ре
чено благовесник. Помно праћење друштвених токова путем медија може
се сматрати дужношћу пароха који жели да духовно руководи поверен му
10 Овим се проблематика утицаја на литургијску свест не завршава – пример је до
гађај од пре неколико година када је више стотина младих Бугара, православних хришћана,
затражило од своје патријаршије да им направи виртуелну парохију са православним храмо
вима у оквиру једног интернет пројекта, с обзиром на то да они са виртуелним идентитетима
проводе значајно више времена него у реалном свету. Неко ће можда рећи да концепт елек
тронске цркве ипак треба искористити да би се пришло младим људима, но питање које се
поставља је да ли тиме спасавамо те исте људе? Најједноставније речено, прво и основно пи
тање је како ће се и чиме причестити у таквој заједници?; О. Суботић, Хришћанска порука у
ери електронских комуникација http://www.pravoslavlje.rs/ преузето 21.02.2012.
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народ, јер Црква жели да ослушкује проблеме данашњег човека и друштва.
Питање са којим се суочавамо не треба да гласи: треба ли Црква да буде при
сутна или не у савременој јавности путем медија, већ на који начин живе
ти ту присутност и деловати? Зато дајемо топлу препоруку свештенству да
узму живог учешћа у овом делању како би смо дали одговор у овоме вре
мену, времену које пред нас ставља огромне изазове. Довољно је спомену
ти наркоманију, путем радио емисија и организованих предавања желимо
да едукујемо нашу децу о овој опасној пошасти, а оне који су у њу ступили
вратимо на прави пут. Вредност оваквог пројекта је неизмерна и нема по
требе набрајати колико корисних садржаја може да носи. Свакако да и на
ши вероучитељи треба да буду укључени у ову делатност јер су они упра
во свакодневно у школама, дакле матичњацима наше писмености. Зато оче
кујемо плодну сарадњу између њих и свих просветних радника, директора,
професора, педагога, психолога и др. јер су заједно призвани да образују де
цу по Христовом лику, а преко дечијих срца најлакше се долази и до роди
тељских, да би временом школска катихеза била крунисана литургијском,
односно да видимо децу са својим родитељима присутну на евхаристијским
сабрањима.
Што се тиче телевизије као средства комуникације, и она пружа разне
начине саопштавања хришћанске поруке. Предност у односу на радио јесте
и визуелни ефекат, па се надамо да кроз узрастање у погледу радија можемо
временом отпочети и овај пројекат.
Радио, интернет и телевизија не могу нити треба да замене живо ис
куство учествовања у литургији, дакле у самом животу Цркве, али свакако
да могу да упућују и позивају на учествовање у њој. Црква увек говори кон
кретном човеку у конкретном времену, свет је место сусрета Бога и човека,
зато потрудимо се да осмишљавамо начине како би порука јеванђеља била
што више доступнија свима.
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NAJAVA KONFERENCIJE

SEĆANjE I ZABORAV
(15-16. maj 2016)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs
Centar za empirijska istraživanja religije i Odsek za sociologiju Filozofskog 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 otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.
Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i unapređenja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve konferencije i potom zbornici radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu između nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka
koji su mogući.
Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
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CONFERENCE ANNOUNCEMENT

REMEMBRANCE AND FORGETTING
(May 15-16, 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 Sociology of the University 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 theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of
different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.
A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.
Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
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