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VEROVANJE I PRIPADANJE 
U SAVREMENOJ SRBIJI

Rezime:

U savremenom društvu religioznost poprima različite oblike – od tradicionalnog 
verništva, koje se zasniva na praktikovanju obreda vezanih za pojedine tradicije, do lič
ne religioznosti, koja pronalazi sopstvene oblike u eklektičkim spojevima različitih tradi
cija ili ustanovljenju novih. Polazeći od socioloških teorija koje dijagnostikuju revitali
zaciju religioznosti i konstatacija da živimo u „post-secular society“ (Habermas, 2005), 
ovaj tekst ima za cilj da prikaže i protumači: revitalizaciju religije u Srbiji u postsocija
lističkom periodu; raznovrsnost oblika religioznosti koji se javljaju u Srbiji; dominantne 
oblike religioznosti; poređenje situacije u Srbiji sa nivoom i oblicima religioznosti u osta
lim društvima ex-Jugoslavije. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz analizu i interperetaciju po
dataka iz istraživanja koja su u poslednjih nekoliko godina obavljena na teritoriji Srbi
je. Analize pokazuju da je nivo religioznosti (naročito u periodu sukoba u funkciji kultur
ne odbrane) značajno povećan, kao i da je tradicionalna religioznost najprisutnija. Me
đutim, prisutni su i ostali oblici religioznosti, čija je analiza marginalizovana u savreme
noj srpskoj sociologiji religije.

Ključne reči: religija, verovanje, revitalizacija, Srbija

Verovanje i pripadanje u sociološkoj teoriji
Revitalizacijska teorija zauzima značajno mesto u savremenoj sociološkoj 

misli o religiji. Pokazatelji koji se uzimaju kao relevantni dijagnostikuju intenzi-
fikaciju religijske identifikacije i prakse. Nakon dominiranja sekularizacijske te-
orije koja je bila veoma etablirana, sada revitalizacija religije izaziva sociološku 

1  Rađeno u okviru projekta „Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci 
evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu“ broj 179053 (2011-
2014) koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

2  Pripremljeno u okviru projekta Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pogra-
ničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (179013), koji se izvodi na Univerzitetu u Nišu – Ma-
šinski fakultet, a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS.
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debatu i pokušaje da se teorijski razjasni ono što se empirijski dešava – religija u 
različitim pojavnim oblicima jeste prisutna na individualnom i društvenom pla-
nu. Pored tradicionalnih nastaju nove religijske forme, koje utiču kako na poje-
dince, tako i na društvo. Religija u savremenom svetu nije niukom slučaju „ne-
vidljiva“ (Luckman, 1967).

Postoje i drugačija stanovišta, onih zastupnika teorije sekularizacije koji 
ostaju pri tvrdnji da modernizacija nužno vodi u sekularizaciju. Mnogi autori ostaju 
na braniku teorije sekularizacije, pripisujući joj još uvek eksplanatornu vrednost u 
odnosu na savremene društvene procese (poput K. Dobblaere i B. Wilsona). J. Ca-
sanova, i sâm zagovornik teorije sekularizacije u jednom periodu, govori o tome da, 
pored onih koji ostaju verni mitu sekularizacije, mnogi teoretičari sada nekritički 
prelaze u „revitalizacijski tabor“ (Casanova, 1994:11). Jedan od gurua sekulariza-
cijske teorije, Piter Berger, u jednom svom novijem tekstu (Berger, 2008) konstatu-
je da je čitava literatura koja je obrazlagala „sekularizacijsku teoriju“ „u suštini po-
grešna“. Uočava takođe da je danas, uprkos modernizaciji, savremeni svet jednako 
religiozan, ako ne i religiozniji u odnosu na prošle periode razvoja društva.

Ključni aspekt povezanosti modernog društva i religije mnogi teoretičari uvi-
đaju upravo u sferi normativnog koda modernog društva. „Etički paradoks postmo-
dernosti je u tome što uspostavlja puni moralni izbor i odgovornost, dok istovreme-
no lišava ljude mogućnosti univerzalnog vođstva koje je moderno samopouzdanje 
jednom obećavalo“ (Bauman, 1992:7). Upravo potreba za potvrdom moralne is-
pravnosti sopstvenih izbora goni čoveka da se obrati nekom ko mu u tome može po-
moći, što dovodi do revitalizacije religijskih i kvazireligijskih pokreta. Pored toga, 
religija još nije rekla poslednju reč kada je u pitanju legitimacija društvenog poretka. 
Teoretičari sekularizacijske teze su pretpostavljali da će religijske organizacije op-
stati u društvu u onoj meri u kojoj su uspele da se prilagode sekularizovanom sve-
tu. „Ono što se pokazalo kao činjenica jeste to da su religijske zajednice ne samo op-
stale, već je došlo i do njihovog procvata, upravo u onoj meri u kojoj nisu pokuša-
le da se prilagode navodnim zahtevima sekularizovanog sveta“ (Berger, 2008:14).

Uprkos neslaganju u pogledu uzroka, oblika i dometa sekularizacije, teore-
tičari se slažu u jednom, Evropa je prostor gde je sekularizacijska teorija doživela 
svoju empirijsku verifikaciju (Hamilton, 2003: 316–318). Ipak, kada se izveštava 
o podacima istraživanja European Value, umesto termina sekularizacija u upotre-
bi je necrkvenost jer i stanovništvo Evrope nije izgubilo svoje „religijske“ potre-
be. Ukrštanjem ovih varijabli koje se odnose na verovanje i pripadanje izvedene 
su generalizacije: verovanje bez pripadanja (G. Davie, 1994), pripadanje bez ve-
rovanja (G, Davie, 2005) ili niti verovanje, niti pripadanje (David Voas, Alasda-
ir Crocket, 2005). Međutim, u samoj Evropi su prisutne značajne razlike između 
katoličkog, protestantskog, ortodoksnog stanovništva, kao i Velike Britanije i se-
vernoevropskih zemalja, tako da se čak ni na ovom užem prostoru ne mogu ola-
ko izvoditi generalizacije, što važi u većoj meri kada pokušavamo da uopštava-
mo gledišta koje se tiču sekularizacije i savremenog sveta. 
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Desekularizacija ili revitalizacija religije uključuje procese rasta, depriva-
tizacije i intenzifikacije (Woodhead, Heelas, 2000:429–432). Rast podrazumeva 
konverziju nereligioznih u religiozne. Deprivatizacija predstavlja ponovni uticaj 
religije na sekularizovane sfere – politiku, odnose među polovima, sferu rada. In-
tenzifikacija podrazumeva da oni koji su bili vernici koji svoju veru praktikuju 
„jednom nedeljno“ postaju prilježniji u veri i svoje ponašanje legitimišu iz religij-
skih izvora. U različitim delovima sveta desekularizacija poprima različite oblike i 
javlja se u nekom od svojih aspekata. Danijel Bel (1978) govori o povratku svetom 
kroz zadovoljenje dvaju potreba koje su deo conditio humana: sigurnosti i smisla. 
Religija je upotrebljava u svrhu zadovoljavanja psiholoških i društvenih pojava.

U Srbiji nakon pada socijalizma, gde je religioznost ljudi bila implicitno 
i eksplicitno sputavana, dolazi do porasta religioznosti. Mnogi se uzroci mogu 
pretpostaviti kao osnova ove pojave. Potisnuta religioznost buja nakon pospeši-
vanja slobode veroispovesti. Biti religiozan postaje društveno poželjno, nasuprot 
društvenoj nepoželjnosti u prethodnom periodu. Rastu međunacionalnih tenzija 
religija postaje važan identifikacioni marker koji razlikuje veoma slične balkan-
ske narode. Religioznost ljudi se zloupotrebljava u svrhu pospešivanja političkih 
tenzija. Religija se upotrebljava u svrhu rešavanja psiholoških tegoba izazvanih 
nesigurnošću zakasnelog i sporog tranzicijskog perioda sa velikim brojem tran-
zicionih gubitnika, ali i u svrhu identifikacije i religijsko-nacionalne integracije.

Period poslednjih dvadeset godina predstavlja revitalizacijski period. Me-
renje i analiza podataka mogu ukazati na određene trendove u obliku i tipu religi-
oznosti koji se pojavljuje na prostoru Srbije.

1. Dominacija religioznosti u tranzicijskom periodu je važan faktor ho-
mogenizacije i integracije.

2. Stavovi o religiji kod građana postaju jasniji.
3. Broj vernika raste u većini tipova religioznosti.
4. Smanjuje se broj pseudovernika, nevernika koji se ponašaju kao ver-

nici.
5. Broj onih koji praktikuju ličnu religioznosti, ne pripadaju ni jednoj 

verskoj zajednici ostaje isti, relativno je nizak.
6. Broj ateista sa „naučnim pogledom na svet“ opada u korist onih koji 

zauzimaju teistički i panteistički pogled na svet.

Revitalizacija religije u Srbiji 

Nema detaljnih istraživanja koja bi pokazivala nivo religioznosti u Srbi-
ji u periodu socijalizma. Srpska sociologija religije zaostajala je za dostignućima 
hrvatske i slovenačke sociologije religije. U bivšoj Jugoslaviji jedinio Srbija nije 
imala institut ili odeljenje za sociološko izučavanje religija, kao ni postdiplomske 
studije iz sociologije religije. Posebno je uočljiv nedostatak socioloških longitudi-
nalnih empirijskih istraživanja (Đorđević 1994; Radisavljević-Ćiparizović, 2006).
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Dragoljub Đorđević (1990) postavlja pitanje: „Zašto se kasni(lo) u socio-
loško-empirijskom izučavanju religijskog stanja na pravoslavnim prostorima?« 
U sociološkoj literaturi uvreženo je mišljenje koje tvrdi da je u području prevas-
hodnog prisustva pravoslavlja na delu tradicionalizam, te da je eventualna religi-
oznost stanovnika reducirana na običaje i svetovne oblike. 

Ipak, možemo navesti dva sociološko-empirijska istraživanja sprovedena na 
populaciji od 15 i više godina – na terenu predominantne prevlasti pravoslavlja: 
istraživanje procesa sekularizacije u niškom regionu iz 1982. godine (Đorđević, 
1984) i istraživanje elemenata religioznosti u stanovništvu Beograda iz 1984. go-
dine (Flere, 1984). Objavljen je i niz istraživanja segmentarnog karaktera: Todoro-
vić (1980) o uticaju polne pripadnosti i mesta rođenja na religioznost ljudi zaposle-
nih u privredi Niša; M. Glišić (1982) o odnosu mladih prema religiji; Ahtik (1971) 
piše o uticaju religioznih seoskih porodica u Srbiji na formiranje religioznih uvere-
nja kod njihovog potomstva; Todorović (1972) o društvenoj psihologiji mladih kra-
jinskih seljaka i Savez komunista; Pantić (1981) je istraživao vrednosne orijentaci-
je mladih u Srbiji; Kostovski (1972) govori o tipovima religioznosti u seoskim na-
seljima Donjeg Pologa; Flere i Pantić (1977) pišu o ateizmu i religioznosti u Voj-
vodini; Pantić (1988) o klasičnoj i svetovnoj religioznosti stanovnika Beograda.

Istraživanje Dragoljuba Đorđevića (1984) uzima se kao pokazatelj koji 
može ukazati na tadašnje stanje, ali se ovi podaci moraju koristiti sa rezervom jer 
se odnose samo na teritoriju niškog regiona (1982). Tadašnje istraživanje je po-
kazalo da je konfesionalna identifikacija koja je povezana sa etničkom identifika-
cijom visoka (87%), ali da je samodeklarisana religioznost izrazito niska (24%).

Mirko Blagojević u tekstu Revitalizacija religije i religioznosti u Srbiji: 
stvarnost ili mit? koristi istraživanje Đorđevića i upoređuje stepen religiozno-
sti za 1982 i 2008. godinu. „U tabeli koja sledi dati su podaci iz dve vremenske i 
društveno-istorijske pozicije religije i religioznosti u srpskom društvu koje omo-
gućavaju sagledavanje kvantitativnih obeležja u povezanosti ljudi sa religijom i 
crkvom.“ (Blagojević, 2009: 106).

Tabela 1. Vezanost za religiju i crkvu u Srbiji 2008. godine, 
u poređenju sa početkom 80-ih godina XX veka

Indikatori / godina istraživanja 2008. 1982. Odnos 2008 –1982.
Pravoslavna konf. identifikacija 87 87 0
Samodeklarisana religioznost 80 24 + 56 ili 3,3 puta
Verovanje u Boga 80 18 + 62 ili 4,4 puta
Verovanje u zagrobni život 26 5 + 21 ili 5,2 puta
Krštavanje dece 82 59 + 23 ili 1,3 puta
Odlazak u crkvu bar jednom nedeljno 7 0,5 + 6,5 ili 14 puta
Molitva, svaki ili gotovo svaki dan 28 6 + 22 ili 4,6 puta

Izvori: Za 1982. godinu Đorđevićevo istraživanje religioznosti pravoslavno dominantnog 
stanovništva niškog regiona (Đorđević 1984); za 2008. godinu – European Values Stady.
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Ako uporedimo rezultate istraživanja koji su rađeni na teritoriji Vojvodine 
tokom 2002. i 2009. godine (Kuburić, Stojković 2004; Kuburić, 2010), saznaje-
mo da je broj religioznih porastao na 70%. Na grafikonu jasno prepoznajemo dve 
distribucije odgovora, što ukazuju na dve grupe građana, one koji na različite na-
čine su verujući i one koji ne veruju u religijska učenja. 

Grafikon 1.

Tabela 2. Odnos prema religiji – poređenje podataka iz 2002. i 2009. 

Stav prema religiji 2002 2009
Verujući, dogmatski 15% 17%
Verujući, obredni 17% 22%
Verujući, kritički 22% 24%
Individualni 7% 7%
Ambivalentni 6% 5%
Neverujući, dvolični 19% 13%
Neverujući, tolerantni 11% 7%
Indiferentni 3% 4%
Protivnici religije 1% 2%
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Promene od 2002. do 2009. u odnosu prema religiji ukazuju da su stavo-
vi građana postali jasniji, da se povećao broj vernika, i to u svim tipovima religi-
oznosti, da je broj individualnih vernika ostao isti, kao i onih koji veruju u Boga, 
ali ne pripadaju nijednoj verskoj zajednici. Smanjio se broj neverujućih koji se 
ponašaju kao vernici, koje smo nazvali kobajagi-vernici. Broj tolerantnih protiv-
nika religije smanjio se a povećao broj onih koji su nezainteresovani i protivni-
ci svake religije. 

Ivan Cvitković postavlja pitanje da li je revitalizacija religije prvenstve-
no religiozne prirode ili su to bile samo želje za socijalnom promocijom preko 
religije i crkve sada kao afirmativnih i poželjnih kulturnih obrazaca (Cvitković, 
2009: 15–23).

Mirko Blagojević, (2009:6) pita se ako su dakle pravoslavni Srbi slabi u 
verskom znanju i konsekventnom verovanju, da li su „jači“ ili revnosniji u ispu-
njavanju verskih dužnosti? Ako dakle ne veruju konsekventno u dogmatsko jez-
gro svoje vere da li svojoj crkvi pripadaju? To pitanje pripadanja, verovanja i po-
štovanja verskih propisa je izvor mogućih indikatora preko kojih se ispituje ste-
pen religioznosti.

Istraživanje Hrišćanskog kulturnog centra 2010. godine rađeno je na re-
prezentativnom uzorku od 1219 ispitanika za teritoriju Republike Srbije bez Ko-
sova i Metohije. Dopunski uzorak izveden je metodom ličnog kontakta i pre-
poruke (snowball method) za razliku od reprezentativnog uzorka koji je obav-
ljen putem metode sistemskog koraka i poslednjeg rođendana sa tri vraćanja na 
adresu. Dodatni uzorak imao je 285 ispitanika islamske, judaističke, katoličke i 
protestantske veroispovesti, što ukupno čini 1504 ispitanika. Odgovor na pita-
nje br. 9 dalo je 1492 ispitanika. Prema modalitetima religijske samodeklaraci-
je najviše ima tradicionalnih vernika koji učestvuju u obredima i poštuju običa-
je, ali nisu aktivni u sopstvenoj verskoj zajednici (35%). Na drugom mestu su 
uvereni vernici koji prihvataju sva učenja svoje vere (33%) i potom religiozni 
koji ne prihvataju sve što vera uči (16%). Sledeća kategorija po brojnosti jesu 
oni koji nisu religiozni ali nemaju ništa protiv religije (7%), dok je ambivalen-
tnih 4%. U ovom istraživanju ravnodušnih ima 2% i protivnika religije 2% (Mla-
denović, 2011).

Značajno pitanje koje se pojavljuje u ovom istraživanju jeste pitanje „Za-
što poštujete Božje zapovesti?“. Odgovori su dati za reprezentativni uzorak, a na 
pitanje je odgovorilo 1212 ispitanika. Najveći broj ispitanika, njih 29% odgovo-
rilo je da ih motiviše ljubav prema Bogu, dok je 17% odgovorilo da je reč o stra-
hu od Božje kazne. Sledećih 7% ispitanika kazalo je da ih poštuje jer očekuje na-
gradu od Boga, a 5% je naglasilo da ih poštuje zbog slaganja sa moralnim nače-
lima. Od 15% onih koji ne poštuju Božje zapovesti, više od polovine su vernici. 
Na pitanje da li u našoj zemlji Crkva i verske zajednice adekvatno odgovaraju na 
moralne potrebe pojedinca, 45% je pozitivno odgovorilo, 38% je reklo ne, ostali 
su odgovorili sa „ne znam“.
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Pitanje br. 47 u upitniku je glasilo: „Uopšteno govoreći, da li mislite da u 
našoj zemlji Crkva i verske zajednice adekvatno odgovaraju na: moralne proble-
me zajednice, moralne potrebe pojedinca, probleme porodičnog života, duhovne 
potrebe ljudi, socijalne probleme u našoj zemlji“. Odgovori ukazuju da su ver-
ke zajednice najviše prepoznate u zadovoljavanju duhovnih potreba ljudi (63% 
je odgovorilo sa „da“), potom moralne potrebe pojedinca (45%), moralne proble-
me zajednice (38%) i najmanje se prepoznaje socijalna uloga (23%) crkava i ver-
skih zajednica. 

U delu pitanja odnosa religije i društva, na pitanje da li je religija privatna, 
javna ili privatna i javna stvar, skoro polovina ispitanika (49%) je odgovorila da 
je privatna stvar, 38% da je privatna i javna stvar, dok 9% smatra da je samo jav-
na stvar. Na osnovu ovakvih odgovora možemo zaključiti da je u Srbiji religija 
situirana u privatnoj sferi jer većina ispitanika kaže da je religija privatna stvar i 
da više izlazi u susret potrebama pojedinca nego društva.

Budući da se u teorijskim promišljanjima sociologa često provlači ideja 
da je povezanost religije i nacije pojačalo povratak svetog, postavljeno je i pita-
nje o važnosti religijskog i nacionalnog pripadanja. Za većinu je značajno i jed-
no i drugo, preko 55%, što potvrđuje našu tezu. Skoro podjednako malo tj. 10% 
ispitanika daje prednost religiji a 11% naciji. Dakle, u našem mentalitetu prida-
je se veliki značaj zajedničkom, religijskom i nacionalnom pripadanju za formi-
ranje identiteta.

Pitanje broj 45 bilo je: Kakvu ulogu u društvu ima religija? Skoro 50% is-
pitanika je reklo da ima pozitivnu, 37% da ima pozitivnu i negativnu i 6% da je 
negativna uloga. Razlozi za pozitivnu ulogu religije dati su putem pitanja otvore-
nog tipa. Ovde ćemo navesti neke od odgovora: Principi vere su pozitivni, Propa-
gira dobro, Utiče na svest ljudi i njihovo ponašanje, Uči ljude normalnom životu, 
Dok se drži kanona, dobro je; Utiče na vaspitanje; Kohezivna uloga; Pruža ute-
hu i daje nadu; U očuvanju tradicije; Predstavlja oslonac narodu u dobru i u zlu; 
Nudi mogućnost preobražaja, optimističnog pogleda na svakodnevicu; Očuvanje 
građanskih i moralnih vrednosti; Čovek nema vrednost ako ne veruje; Počeli su 
sa obrazovanjem, što je pozitivno; Usmerava mlade ljude na pravi put; Jer propo-
veda vrlinu; Izaziva lepa osećanja; Zbog Božijih zapovesti; Zalaže se za dobro-
bit ljudi; Razvija poštovanje pripadnika drugih vera i pravo na različitost; Pruža 
čoveku dostojanstvo.

Razlozi zbog kojih je uloga religije u društvu negativna mogli bi se svesti 
na sledeće: Nedoslednost u principima; Mešanje u politiku; Verski ratovi; Pojedi-
načni neprimereni slučajevi; Podele u crkvi; Svaki problem izbije zbog religije i 
crkve; Loši primeri iz prošlosti; Nečovek koji se krije iza religije i pravi štetu; In-
teresi u crkvenim krugovima; Ukida slobodu; Zbog dogme; Zloupotreba religije i 
vere; Nesavremenost crkve i religije; Neslaganje među religijama; Licemerje cr-
kve; Loše utiče na čoveka; Zbog korupcije; Previše mešanja u nečiji život; Sve-
štenici ne poučavaju dovoljno.
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Istraživanje koje je sproveo Centar za empirijske studije kulture tokom 
2011 (Gavrilović, Jovanović, 2011) na reprezentativnom uzorku za teritoriju Sr-
bije pokazuje da se 87% ispitanika deklariše kao pravoslavac, 4,5% kao katolik, 
3,9% kao musliman i 1,9% kao ateista. Ova distribucija odgovara u velikoj meri 
distribuciji u opštoj populaciji stanovnika Srbije. Podaci pokazuju da je konfesi-
onalna identifikacija ostala na istom, visokom nivou, jednako 87%, ali je samo-
deklarisana religioznost porasla na 62%. Velike promene su se desile i u pogledu 
poseta crkava zbog rituala (0,5%, spram 18%), kao i u pogledu praktikovanja mo-
litve (6% spram 17%). Mogli bismo izvesti zaključak da je u Srbiji došlo do rasta 
i intenzifikacije religioznosti. Intenzifikacija religijske prakse jeste prisutna u od-
nosu na raniji period u kome je bila ekstremno niska, ali se ipak ne može reći da 
je ona, sada, na visokom nivou, što podaci koji slede i pokazuju.

Prema podacima iz istraživanja CESKa (2011.) ukazuje se na veliku 
disproporciju između konfesionalne (87%) religijske samoidentifikacije (62%) i 
redovnog posećivanja hramova zbog molitva i ritual (Grafikon 2). 

Grafikon 2.

Ovakva praksa koja se stabilizovala navela je neke sociologe religije da 
pravoslavne vernike u Srbiji nazovi „vernicima četiri obreda“ (Đorđević 2009, 
Blagojević, 2009.). Ovaj odnos je mnogo izbalansiraniji u Hrvatskoj gde se kon-
fesionalno deklariše 88, 9%, samodeklarisana religioznost 79,9%, posećivanje 
hramova zbog molitve i rituala 52, 8%), dok je situacija u Bugarskoj sličnija 
– konfesionalna samoidentifikacija 70,0%, samodeklarisana religioznost 46,7%, 
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posećivanje hramova zbog molitve i rituala 20,2%. (Zrinščak, 2008, 33) Slič-
ne podatke koji govore u prilog postojanju oblika verovanja koji se može nazva-
ti „pripadanje bez verovanja“ nalaze sociolozi religije koji se bave religiozno-
šću u Grčkoj. (Papageorgiou, 2012, 42) Kako je ona odlika koja povezuje ove ze-
mlje dominacija pravoslavlja, može se postaviti pitanje da li je to uzrok postoja-
nja ovakvog tipa religioznosti, ali kako je za ovakvu tvrdnju potrebna podrobna i 
kompleksna analiza ovakav zaključak se ne može izvući.

Grafikon 3.

Kada govorimo o indikatorima koji odslikavaju religijsku praksu (kao je 
najveći deo uzorka pravoslavni, ponajviše govori o pravoslavnoj religioznosti), 
moramo imati u vidu da je najdominantniji oblik religijske prakse slavljenje reli-
gijskih praznika (80%), dok su svi drugi oblici religijske prakse na znatno nižem 
nivou. Redovno se moli 17,3% ispitanika, dok 16% njih redovno posti. Kada po-
gledamo učešće u dobrotvornim aktivnostima (8% ispitanika) i čitanje verske li-
terature (7.5) onda možemo uvideti da u Srbiji nisu dominantni vernici koji prak-
tikuju religioznost u punom obimu. Ovoj slici doprinosi i podatak da samo 17, 
5% smatra religiju veoma važnom u svom životu3. Upitani da procene prioritete 
u svom životu ispitanici najvažnijom smatraju porodicu, zatim posao, prijatelji, 
poznanici, zabava, tek nakon toga religija, i na kraju politika.

Iako se religiji u Srbiji često pripisuje značajna identifikaciona funkcija, 
ipak, moramo imati u vidu da religija nije prvi identifikacioni izbor velikog dela 
ispitanika u Srbiji. Najpre se takođe identifikuju sa porodicom, profesijom, tek se 

3  European Value Study Srbija, 2008 (www.europeanvalues.nl/)
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kao treći izbor religija pojavljuje u značajnijem procentu (9,1%), samo 1,9% ispi-
tanika bira religijsku identifikaciju kao svoju prvu identifikacionu oznaku. 

Specifičnosti religijskog pripadanja u Srbiji i okruženju

Na kraju možemo pogledati da li postoje specifičnosti religijskog pripada-
nja i verovanja građana Srbije u odnosu na okruženje. Istraživanje Galup Monitor 
, koje je prvi put sprovedeno 2006. godine i potom obnavljano (2008; 2009; 2010; 
2011; 2012), poslužiće nam za kontekstualizaciju problema religijskog verova-
nja i pripadanja. Pitanje značaja religije u pojedinim državama Zapadnog Balka-
na pokazuju razlike koje su prisutne. 

U Srbiji 2006. godine 51% ispitanika je kazalo da je religija važna u njiho-
vom životu; 2009 bilo je 54%; 2010 bilo je 53%; 2011 ponovo 54% i 2012. go-
dine 57,5%. Dakle vidimo da je religija u Srbiji za večinu građana važna i da ne 
gubi na značaju, naprotiv blago se povećava njen značaj. Specifičnost Kosova i 
Metohije je u tome što je u odnosu na druge regione, najveći procenat ispitanika 
iskazao da im je religija veoma važna a to je za 2012. godinu 92% ispitanika. Gle-
dano po godinama istraživanja 2006. bilo je 70%; 2008. bilo je 63%; 2009. bilo je 
90%; 2010. bilo je 89%; 2011. bilo je 84% i 2012. bilo je 92%. Budući da je reč 
o komparativnom i longitudinalnom istraživanju, jasno je da je na Kosovu i Me-
tohiji nestabilna situacija i po pitanju stavova prema religiji kojoj se pridaje zna-
čaj i da varira između 63% i 92%.

Ako uporedimo rezultate samo za 2012. godinu saznajemo da je religi-
ja najviše značajna za građane na Kosovu i Metohiji (92%), potom za građane u 
Makedoniji (81%), Bosni i Hercegovini (71%); Hrvatskoj (58%); Srbiji (57%); 
Crnoj Gori (55%) i najmanje značajna za građane u Albaniji (48%). Kao što smo 
u prethodnim rezultatima saznali, religija je važna iz različitih razloga.

Verska nastava kao nastavni predmet u državnim školama na prostoru no-
voformiranih država Zapadnog Balkana svakako predstavlja jedan od značajnih 
indikatora revitalizacije religije. U Hrvatskoj je verska nastava vraćena 1991. go-
dine, zatim u Bosni i Hercegovini 1994. godine a deset godina kasnije u Srbiji 
2001. O tom problemu u nas se dosta pisalo, a rasprava još uvek traje (Kuburić, 
Moe 2006; Kuburić, Vukomanović 2006; Kuburić, Zuković 2010).

Na kraju imao pitanje koje ukazuje na individualnu religioznost.

Koliko građani na Balkanu veruju da Bog postoji 
(Gallup Balkan Monitor N=9464).

Balkan, 
region,

Sigurno 
ne

Verovatno 
ne

Verovatno 
da

Apslolutno 
da

Ne zna, 
nema odgovora

Srbija 6% 7% 29% 49% 9%
Crna Gora 4% 2% 21% 60% 13%

Makedonija 2% 2% 24% 70% 2%
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Balkan, 
region,

Sigurno 
ne

Verovatno 
ne

Verovatno 
da

Apslolutno 
da

Ne zna, 
nema odgovora

Albanija 4% 3% 27% 41% 25%
Kosovo 1% 1% 14% 82% 2%

BiH 2% 2% 14% 74% 8%
Bugarska 12% 7% 27% 31% 23%
Hrvatska 4% 3% 19% 66% 8%
Ukupno 4% 4% 21% 60% 11%

Najčešća definicija religioznosti bila bi da je reč o verovanju u Boga. Re-
zultati istraživanja ukazuju da apsolutno poverenje u postojanje Boga ima u pro-
seku 60% ispitanika, što se poklapa s rezultatima istraživanja rađenih posle de-
vedesetih godina. Dakle, sva navedena istraživanja, više ili manje iznijansirana, 
ukazuju da se ljudi vraćaju religiji i da je Bog u ovim burnim vremenima tranzi-
cije ljudima potreban.

ZAKLJUČAK

Nalazi istraživanja sprovedenih u poslednjih dvadesetak godina ukazuju 
na stabilizaciju trendova religioznosti u ovom periodu. Stabilizacija podrazume-
va visoku konfesionalnu i religijsku samoidentifikaciju ispitanika, visok proce-
nat verovanja u Boga, izrazitu zastupljenost učestvovanja u nekim tradicional-
nim religijskim obredima pravoslavlja (opelo, proslavljanje verskih praznika, kr-
štenje, crkveno venčanje), religijske promene u obimu i intenzitetu nekih aktuel-
nih religijskih radnji kao što su poseta crkvi, poseta liturgiji, molitva i post (Bla-
gojević, 2009).

Na osnovu mnogim podataka iznetih u ovom tekstu možemo zaključiti da 
je tradicionalna religioznost koja podrazumeva visoku konfesionalnu svest domi-
nantno prisutna u Srbiji, ipak, neki podaci koji su navedeni u ovom tekstu navo-
de nas na pomisao da, danas, u Srbiji ne možemo govoriti o presudnoj domina-
ciji tradicionalnih vernika „četiri obreda“, koji pre svega pripadaju, a onda veru-
ju. Ima i onih podataka koji narušavaju ovu jednostavnu i široko prihvaćenu sli-
ku. Naime, crkveno ubeđenih vernika je tek neznatno manje u odnosu na tradi-
cionalne, ljudi religiju povezuju sa privatnom sferom i putem nje zadovoljavaju 
svoje duhovne i moralne potrebe. Socijalnu ulogu smatraju mnogo manje značaj-
nom. Svi ovi pokazatelji govore u prilog prisustva intrinzične religioznosti i ne 
uklapaju se u koncept tradicionalne religioznosti. Nakon pokušaja da longitudi-
nalno posmatramo (na osnovu sopstvenih i istraživanja ostalih istraživača koji su 
u tekstu citirani) stanje religioznosti u Srbiji, možemo istaći potrebu za stalnom 
dogradnjom slike koja nije statična, nego se u mnogim svojim elementima menja.
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BELIEVING AND BELONGING IN CONTEMPORARY SERBIA

Abstract

Religiosity takes various forms in the contemporary society – from the tra-
ditional believing based on practicing rites related to certain traditions to perso-
nal religiosity which finds its own forms in the eclectic links of different traditi-
ons or the establishment of new ones.

Starting from the sociological theories that diagnose (recognize) the revi-
talization of religiosity and statements which communicate the fact that we are 
living in the „post-secular society“ (Habermas, 2005), this paper aims to present 
and interpret the following:

1. revitalization of religion in Serbia in the post-socialist period
2. forms of religiosity which appear in Serbia
3. comparison between the religious situation in Serbia with other ex-Yu-

goslav societies
This goal will be achieved through the analysis and interpretation of the 

data from the research that was conducted on the territory of Serbia in the last few 
years, from 2006 to 2011:

Balkan Monitor Poll (2006) European Values Study (Serbia 2008), Social 
and Cultural Capital in Serbia (2011) and others.

The analysis shows that the level of religiosity (especially in the period of 
conflicts in the function of cultural defense) has increased greatly, as well as that 
the traditional religiosity is the most present one. However, other forms of reli-
giosity are also present, but their analysis has been neglected in the contemporary 
Serbian sociology of religion.
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Резиме

У овом члан ку аутор раз ма тра уло гу и зна чај ре ли ги је у фор ми ра њу и афир-
ма ци ји на ци о нал ног иден ти те та Ср ба у Ре пу бли ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни. 
Ис ти че се да ре ли ги ја пред ста вља је дан од кључ них еле ме на та срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та, али да је, због по себ них исто риј ско-дру штве них окол но сти, ње на 
уло га у афир ма ци ји иден ти те та Ср ба у РС и БиХ још зна чај ни ја, не го у слу ча ју срп-
ског на ро да у дру гим ре ги о ни ма. Ма сов на кон вер зи ја пра во слав ног ста нов ни штва у 
ислам, ко ја је усле ди ла на кон ото ман ских осва ја ња, и ет нич ка ме ша ви на ко ја, као 
ре зул тат ове кон вер зи је, ка рак те ри ше бо сан ско-хер це го вач ко дру штво ве ко ви ма, 
ство ри ли су спе ци фич не дру штве не, по ли тич ке и кул тур не окол но сти за хва љу ју ћи 
ко ји ма је ре ли ги ја по ста ла сто жер на ци о нал них иден ти те та и на ци о нал не по ли-
ти ке свих за јед ни ца у БиХ, па та ко и срп ског на ро да.

Kључне ре чи: ре ли ги ја, на ци о нал ни иден ти тет, Срп ска пра во слав на цр ква, 
Ср би, Бо сна и Хер це го ви на, Ре пу бли ка Срп ска

Увод

Срп ски на ци о нал ни иден ти тет, па та ко и иден ти тет срп ског кор пу са 
у РС и БиХ, спа да у ет нич ки мо дел, што зна чи да га са чи ња ва ју за јед нич ка 
ве ра, кул ту ра, је зик, тра ди ци ја, исто риј ска про шлост, др жав ност, на ци о нал-
на свест, ми то ви и ле ген де. Пре ма ви ђе њу ве ћи не екс пе ра та за Бал кан, ме-
ђу тим, два фак то ра ко ја су има ла до ми нан тан ути цај на об ли ко ва ње са вре-
ме ног срп ског на ци о нал ног иден ти те та су исто ри ја, ка ко чи ње нич на та ко 
и мит ска, и пра во слав на хри шћан ска ве ра. Исто ри ја и ре ли ги ја су се ујед-
но по ка за ле као из у зет но от пор не на све по ку ша је да се ефек тив но ума њи 
њи хов зна чај и ути цај. Као што при ме ћу је Бо јан Алек сов, иако је ре ли ги-
ја по ти ски ва на пу тем мо дер ни за ци је, се ку ла ри за ци је и, ко нач но, ате и стич-
ких кам па ња у два де се том ве ку, на ци о на ли зам Ср ба и њи хо вих су се да до 
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та да је већ био из гра ђен на исто риј ском се ћа њу и мо де ли ма ко ји су из ви ра-
ли из, и екс пло а ти са ли исто риј ске ре ли гиј ске по де ле и не то ле ран ци ју (Alek-
sov, 2005:161).

Ка ко на гла ша ва Не вен Ан ђе лић, успон ро ман ти чар ског на ци о на ли-
зма, иако ка сни ји не го у остат ку Евро пе, ни је ство рио је дин стве ну бо сан ску 
на ци ју, већ су осно ву за де фи ни са ње ет нич ких гру па у Бо сни и Хер це го ви-
ни обез бе ди ле вер ске раз ли ке. Та квом ста њу не сум њи во су до при не ле тур-
ска власт и дру штве на ор га ни за ци ја јер су струк ту ри ра ле, тач ни је по де ли-
ле, дру штво по вер ским ли ни ја ма (Аnđelić, 2003:24–25). Бур на и ком плек-
сна бо сан ско-хер це го вач ка исто ри ја та ко је уте ме љи ла ре ли ги ју као сто жер 
ко лек тив них иден ти те та Ср ба, Му сли ма на/Бо шња ка и Хр ва та. На ци о нал ни 
иден ти те ти три нај ве ће ет нич ке гру пе у БиХ пре вас ход но су за сно ва ни на 
ре ли ги ји и по себ ној кул ту ри и пер цеп ци ји исто ри је ко је про из и ла зе из ре ли-
гиј ских ве ро ва ња. Сто га се мо же ре ћи да се ре ли гиј ски иден ти тет, у бо сан-
ско-хер це го вач ком слу ча ју, пре кла па са ет нич ким и на ци о нал ним иден ти-
те том. Ре ли ги ја у овом слу ча ју пред ста вља мно го ви ше од ску па ве ро ва ња. 
Она је део кул тур ног иден ти те та по је дин ца, без об зи ра на то да ли је у пи-
та њу вер ник или не. Ова кав зна чај ре ли ги је у дру штву за по сле ди цу, из ме-
ђу оста лог, има и те шко ће ко је се ја вља ју при по ку ша ји ма им пле мен та ци је 
„гра ђан ских вред но сти“ ко је би, евен ту ал но, до ве ле до ства ра ња не ких но-
вих гра ђан ских иден ти те та. На и ме, вер ска па по том на ци о нал на по де ла на 
Му сли ма не (Бо шња ке), пра во слав не Ср бе и ка то лич ке Хр ва те, до ве ла је и 
до по де ла ло јал но сти, од но сно ве зи ва ња пра во слав ног ста нов ни штва за Ср-
би ју и ка то лич ког за Хр ват ску, док су је ди но Му сли ма ни (Бо шња ци) оста ли 
у пот пу но сти ло јал ни Бо сни и Хер це го ви ни.

Ото ман ска осва ја ња и срп ски на ци о нал ни иден ти тет

Бур на исто ри ја срп ског на ро да, ко ја се углав ном са сто ја ла од бор бе за 
оп ста нак на ци је, ути ца ла је на ства ра ње опреч них прин ци па као осно ва на-
ци о нал не иде о ло ги је. Ка ко на гла ша ва До бри ца Ћо сић:„Ср би ег зи сти ра ју на 
ду а ли стич ком на че лу. Ве ра и пре вер ство сна жно се усло вља ва ју, као и ко-
лек тив ност и ин ди ви ду ал ност. По бе да и по раз су рав но прав ни у зна че њу и 
пам ће њу. Ро до љу бље и из да ја има ју мит ске па ра диг ме. Хра брост и ку ка вич-
лук, та ко ђе. У це ли ни гле да но, срп ски иден ти тет се нај и зра зи ти је ус по ста-
вља пра во сла вљем и бо ри ла штвом за ње го ву од бра ну, од но сно, сво ју сло-
бо ду. Ве ра, сло бо да, др жа ва, ста па се у јед но код Ср ба, и то већ од сре ди не 
XI II ве ка. Ра но на ста ла свест о иден ти те ту узро ко ва на је ге о по ли тич ким по-
ло жа јем срп ског на ро да, ње го вим бив ство ва њем на гра нич ним про сто ри ма 
европ ске и хри шћан ске ци ви ли за ци је и по том две им пе ри је – осман лиј ске 
и аустро-угар ске. Ср би су би ли при мо ра ни на са мо свест или уни ште ње; на 
од бра ну иден ти те та или аси ми ла ци ју; на оста ја ње у ве ри по сва ку це ну или 
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на пре ве ра ва ње. У тој му ци и ал тер на ти ви оп ста ја ња, сат ка ла се це ло куп-
на њи хо ва ду хов ност и об ли ко вао се на ци о нал ни етос“ (Ћо сић, 2002:150).

На ци о нал ни иден ти тет Ср ба у Ре пу бли ци Срп ској и Бо сни и Хер це-
го ви ни из гра ђен је на ду а ли стич ком прин ци пу, од ра жа ва ју ћи та ко исто риј-
ске на по ре срп ских по ли тич ких, кул тур них и вер ских ели та да за шти те на-
род од аси ми ла ци је и пре ве ра ва ња. Срп ски иден ти тет је у зна чај ној ме ри 
об ли ко ван кроз ин тер ак ци ју са ислам ским и ка то лич ким еле мен том ко ји су, 
за јед но са пра во сла вљем, ве ко ви ма са чи ња ва ли сло жен ет нич ко-ре ли гиј-
ски мо за ик у БиХ, ка ко кроз при су ство ло кал ног му сли ман ског и ка то лич-
ког (хр ват ског) ста нов ни штва, та ко и пу тем ути ца ја ислам ске-Ото ман ске и 
ка то лич ке-Аустро у гар ске им пе ри је. Об зи ром да су нај ве ћи део сво је но ви-
је исто ри је Ср би у Бо сни и Хер це го ви ни про ва ли под oтоманском вла шћу, 
као и да је са вре ме ни кон цепт на ци о нал ног иден ти те та и иде о ло ги је срп-
ског на ро да (као и ве ћи не на ро да у Евро пи) фор му ли сан у де вет на е стом ве-
ку, кључ ну уло гу у ње го вој афир ма ци ји има ла су ис ку ства Ср ба под оку па-
ци јом Ото ман ске им пе ри је ко ја се по ја ви ла на срп ским про сто ри ма у че тр-
на е стом и оста ла на њи ма све до два де се тог ве ка. Срп ски иден ти тет се, сто-
га, у ве ли кој ме ри афир ми сао упра во кроз ди рек тан ан та го ни стич ки од нос 
са oтоманским дру штве ним си сте мом. Дру гим ре чи ма, пра во слав ни Ср би 
су се бе де фи ни са ли кроз су коб са ото ман ским Тур ци ма про тив чи јег ути ца-
ја су се бо ри ли, и сво јим исла ми зи ра ним су на род ни ци ма ко је су до жи вља-
ва ли као из дај ни ке за јед нич ке тра ди ци је. У срп ској на ци о нал ној иде о ло ги-
ји Тур ци и Ото ман ско цар ство, пре ма то ме, пред ста вља ју глав не екс по нен те 
„дру го сти“, без че га се срп ски на ци о нал ни иден ти тет не би раз вио на на чин 
на ко ји је сте, об зи ром да се упра во у су прот но сти и ин тер ак ци ји са „дру-
гим“ груп ни иден ти тет кон стру и ше и одр жа ва, док је не ја сно да ли би, без 
та кве ин тер ак ци је, уоп ште и до шло до ње го вог ства ра ња (Kol sto, 2005:15).

Ото ман ска оку па ци ја такoђе је има ла пре суд ну уло гу у по ста вља њу 
пра во слав не цр кве на ме сто сто же ра срп ског на ци о нал ног иден ти те та, као 
и у ства ра њу нај моћ ни јег исто риј ског ми та срп ског на ро да, ко сов ског, и еп-
ске по е зи је ко ја је, по ред цр кве, за по тла че не и нео бра зо ва не ма се ста нов-
ни штва пред ста вља ла је ди ну ве зу са сло бод ном и сна жном сред њо ве ков ном 
срп ском др жа вом и је ди ну на ду да ће, јед ног да на, та др жа ва по но во вас кр-
сну ти.

Ве ћи на срп ских исто риј ских ис тра жи ва ња кон цен три ше се на по ли-
тич ку ор га ни за ци ју Ото ман ског цар ства ко је је, као и сва дру га ислам ска 
дру штва, би ло за сно ва но на вер ским раз ли ка ма, и у ко ме су Ср би, као и сви 
дру ги не му сли ма ни, има ли ста тус зи ми ја, од но сно гра ђа на дру гог ре да, ко ји 
је био пра ћен ве ли ким бро јем раз ли чи тих огра ни че ња и оба ве за ко је су мо-
ра ли да ис пу не. У свом есе ју о успо ну и па ду срп ске др жа ве срп ски исто ри-
чар Си ма Ћир ко вић твр ди да су тур ским осва ја њи ма из те ме ља из ме ње ни 
усло ви за раз вој срп ског на ро да. Ис ко ре ње на је ди на сти ја с нај ве ћим де лом 
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плем ства, ра зо ре не су све тов не ин сти ту ци је, та ко да је кон ти ну и тет одр жа-
ва ла је ди но цр ква ко ја је има ла мо гућ но сти да де лу је, али у си ро ма штву и 
не у по ре ди во те жим окол но сти ма. До спев ши у окви ре ислам ског те о крат-
ског цар ства, Ср би су, као и дру ги пот чи ње ни на ро ди, би ли из ло же ни трај-
ном при ти ску да се при ла го де осман лиј ском дру штве ном по рет ку и др жав-
ном и прав ном уре ђе њу (Ћир ко вић). Ка ко ис ти че Иво Ан дрић, у зе мља ма 
ко је су Тур ци осво ји ли као је ди ни ре гу ла тор лич ног, дру штве ног, ма те ри јал-
ног и ду хов ног жи во та ва жио је ислам: „У усло ви ма ко је je ислам на ме тао 
раз ви јао сe и ду хов ни жи вот, не са мо оних ко ји су га би ли при хва ти ли, већ 
и свих оста лих тур ских по да ни ка, без об зи ра на то ко јој су ве ри при па да ли“ 
(Ан дрић, 1972:71). За обич не хри шћа не жи вот у Ото ман ском цар ству био је 
обе ле жен мно го број ним огра ни че њи ма и за бра на ма. Ка ко је већ ис так ну то, 
хри шћа ни ши ром Ото ман ске им пе ри је има ли су, као не му сли ма ни, ста тус 
гра ђа на дру гог ре да и као та кви би ли су из ло же ни раз ли чи тим дис кри ми на-
тор ским ме ра ма, као што је, на при мер, би ла по себ на так са, џи зја, али и ве-
ли ки број дру гих пра ви ла и про пи са, чи ји је циљ био по ни жа ва ње не му сли-
ман ских на ро да и де гра да ци ја њи хо вог дру штве ног и еко ном ског по ло жа-
ја у од но су на ста нов ни штво му сли ман ске ве ро и спо ве сти. У су шти ни, ка ко 
при ме ћу је Ра до ван Са мар џић, „пра во слав ни Ср би жи ве ли су на ру бо ви ма и 
у ду бо кој сен ци тур ског дру штва… Они су у бо сан ском па ша лу ку би ли ра-
ја ко ја је тр пље на због то га што се не ко мо рао ба ви ти зе мљо рад њом и сто-
чар ством. Њен по ло жај, узет у це ли ни, био је сли чан по ло жа ју срп ске цр-
кве, ко ја је, јер се ни је мо гло друк чи је, за не во љу је два то ле ри са на“ (Са мар-
џић, 2000:455).

Фе но мен ре ли гиј ске кон вер зи је
– Исла ми за ци ја у БиХ и срп ски на ци о нал ни иден ти тет

Пр ве три сто ти не го ди на ото ман ске до ми на ци је, ко ја је тра ја ла од пет-
на е стог до по чет ка два де се тог ве ка, има ле су по себ но би тан ути цај на са-
вре ме ну Бо сну и Хер це го ви ну, об зи ром да су у том пе ри о ду зна чај ни де ло-
ви по пу ла ци је при ми ли ислам што је до ве ло до тран сфор ма ци је дру штве-
не и по ли тич ке ор га ни за ци је ре ги о на. Ши ро ко при хва ћен став је сте то да је 
нај зна чај ни ји ути цај ото ман ских осва ја ња и исла ми за ци је ко ја је усле ди ла 
на кон то га њи хо ва уло га у де фи ни са њу и ја ча њу ет нич ких, кул тур них и ре-
ли гиј ских иден ти те та свих на ро да у БиХ. Као што при ме ћу је срп ски исто-
ри чар Ду шан Ба та ко вић, до га ђа ји ко ји су се де си ли у пе ри о ду ото ман ске 
вла сти „мо гу да се по сма тра ју као део про це са „lon gue du ree“ ко ји је озна-
чио по сте пе ну кон со ли да ци ју три раз ли чи те кон фе си је у три по себ на ре ли-
гиј ска иден ти те та“ (Ba ta ko vic,1996:11). Не ве ро ват на моћ ре ли ги је у слу ча-
ју БиХ ис ти ца на је и од стра не ве ли ког бро ја стра них на уч ни ка и но ви на ра 
ко ји су пу то ва ли ре ги о ном у осам на е стом и де вет на е стом ве ку, оста вља ју-
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ћи пи са не тра го ве сво јих за па жа ња. Као што уоча ва ру ски кон зул у Са ра је ву, 
Алек сан дар Гиљ фер динг, то ком свог бо рав ка у Бо сни и Хер це го ви ни сре ди-
ном де вет на е стог ве ка: „Исто вет ност је зи ка, по ри је кла и оби ча ја ни шта не 
зна чи пред раз ли ком кон фе си је… Ср бин зна чи пра во сла вац, а пра во сла вац 
зна чи Ср бин“ (Гиљ фер динг, 1972:119).

Про цес исла ми за ци је и ства ра ње но ве вла да ју ће кла се ло кал них му-
сли ма на има ли су огро ман ути цај на пра во слав но срп ско ста нов ни штво и 
ње гов осе ћај на ци о нал ног иден ти те та. Ве ћи на срп ских исто ри ча ра ис ти че 
то да су пра во слав ни Ср би, ко ји су под ото ман ском вла шћу има ли ста тус 
гра ђа на дру гог ре да и би ли из ло же ни стал ној дис кри ми на ци ји ко ја је че сто 
пре ла зи ла у на си ље ши ро ких раз ме ра, раз ви ли пре зир пре ма сво јим до ско-
ра шњим су на род ни ци ма ко ји су из да ли сво је прет ке и при хва ти ли ве ру ти-
ра ни на.

Ани мо зи тет пре ма „Тур ци ма“ био је, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, ин-
тен зив ни ји пре ма оним Тур ци ма ко ји су, уства ри, би ли не што дру го пре ото-
ман ског осва ја ња Бал ка на, од но сно ло кал ном ста нов ни штву пра во слав не 
или ка то лич ке ве ро и спо ве сти, ко је је при хва ти ло ислам и та ко, у очи ма сво-
јих хри шћан ских су на род ни ка, из да ло тра ди ци ју сво јих пре да ка за рад по-
ли тич ких по вла сти ца и ма те ри јал не ко ри сти. Ка ко на во ди Си ма Ћир ко вић: 
„Осман ско цар ство то ле ри са ло је при пад ни ке дру гих ве ра, хри шћан ски по-
да ни ци су сма тра ни за шти ће ни ке сул та но ве, али пут дру штве ног успо на 
био је отво рен је ди но они ма ко ји би при хва ти ли ве ру осва ја ча. Од пр вих по-
че та ка па све до кра ја тур ске вла сти по је дин ци или гру пе из раз ли чи тих сло-
је ва срп ског дру штва при ма ли су ислам, не ка да да би олак ша ли свој по ло-
жај и са чу ва ли имо ви ну, не ка да да би до би ли ме ста у вој ном или управ ном 
апа ра ту. Исла ми за ци ја је нај че шће би ла мар ги на лан про цес, пра ћен оту ђе-
њем, че сто и уда ља ва њем из срп ске сре ди не, оних ко ји би про ме ни ли ве ру. 
Из у зет но су се у по је ди ним обла сти ма обра зо ва ле ком пакт не исла ми зо ва не 
ма се, ко је су би ле по дво је не од сре ди на сво јих су на род ни ка не са мо дру гом 
ве ром не го и пра те ћим кул тур ним раз ли ка ма (име на, но шња, ис хра на, ам-
би јент, ри ту а ли ко ји ма је уокви рен људ ски жи вот од ро ђе ња до смр ти итд.). 
Иако су оста ли у ис тој сре ди ни и са чу ва ли свој је зик, они ко ји су при хва-
ти ли ислам про ме ни ли су од нос пре ма исто риј ским тра ди ци ја ма, а по дво је-
ност је по ја ча на не јед на ким ста вом пре ма Осман ском цар ству“ (Ћир ко вић). 
Пи шу ћи о бо сан ско-хер це го вач ким Ср би ма у де вет на е стом ве ку, Ду шан Ба-
та ко вић ис ти че да су ве ко ви ма ви ше од де ве де сет про це на та пра во слав них 
Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни би ли при ну ђе ни да на сво јој зе мљи ра де као 
кме то ви, при ну ђе ни да пла ћа ју по ре зе у нов цу и до бри ма, и да су, сто га, он-
да ка да су до би ли лич ну и по ли тич ку сло бо ду, са пре зи ром гле да ли на сво-
је не ка да шње срп ско–му сли ман ске управ ни ке. У њи хо вим очи ма ови ’но ви 
му сли ма ни’ би ли су из дај ни ци – ка ко гла си и по сло ви ца – „По ту ри ца го ри 
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од Тур чи на“ – ко ји су угње та ва ли ло кал но ста нов ни штво у слу жби стра ног 
осва ја ча (Ba ta ko vic, 1996:40).

По нос и бор бе ни дух ко ји се, у ве ћи ни де ла са вре ме не срп ске исто ри-
о гра фи је, опи су ју као ин хе рент не на ци о нал не ка рак те ри сти ке срп ског на ро-
да, че сто се упо ре ђу ју са фе но ме ном кон вер ти та ко ји се опи су ју као „па ли, 
сла би“ Ср би ко ји су „по пу сти ли под при ти ском“, што пред ста вља ди рект ну 
по сле ди цу не са мо не до стат ка сна ге, већ и не до стат ка све сти о ва жно сти на-
ци о нал ног на сле ђа. Пре ма Ра до ва ну Са мар џи ћу: „По сто ја ла је, бит но, јед на 
ли ни ја пре ко ко је се ни је сме ло пре ћи. При ла го ђа ва ју ћи се ис точ ном осва ја-
чу, срп ски на род је за јед нич ки осе ћао да је до спео до кра ја оног пу та иза ко-
га се отва ра без дан. Они ко ји то ни су мо гли, или хте ли, да осе те за вр ши ли 
су оси па ју ћи се у ту ђу ве ру и под дру га чи је име. У све то Ср би су ушли као 
на род одав но вас пи тан у све то сав ској по бо жно сти и мо ра лу, али и у тра ди-
ци ја ма сво је слав не про шло сти. По сле мно гих де це ни ја бор бе про тив Ту ра-
ка, про па да ња у стра дал ним вре ме ни ма и че шће при нуд них пре се ље ња не го 
се о ба по соп стве ној од лу ци, би ло је по ја ва оп ште бе де и за ди вља ло сти, али 
– знат но ви ше – упор ног вра ћа ња се би, сво јој ве ри и пре да њи ма. До шав ши 
до оне по след ње ли ни је, у ко лек тив ном све ту иде ја и у под све сти мо рао се 
ја ви ти от пор… Уло га срп ске цр кве и пра во сла вља би ла је у тим тре ну ци ма 
спа со но сна. На сле ђе на ду хов ност оста ла је у том на ро ду и, уме сто да за ми-
ре, по че ла је об на вља ти сво је сна ге“ (Са мар џић, 2000:192).

Ути цај исла ми за ци је на хри шћан ску по пу ла ци ју у БиХ, на рав но, ни је 
је дин ствен и тре ба га по сма тра ти у да ле ко ши рем кон тек сту. Ка ко при ме ћу-
је Џорџ Шоп флин, не мо гућ ност об у зда ва ња ре ли ги је ле жи у ње ном ис кљу-
чи вом по ла га њу пра ва на от кро ве ње, што ду бо ко ути че на на чин на ко ји љу-
ди по сма тра ју оне ко ји се на ла зе из ван њи хо ве гру пе, чак и у слу ча је ви ма 
ка да се из гу би ла дог ма, и остао са мо иден ти тет и гра ни ца из ме ђу оних ко ји 
при па да ју и ко ји не при па да ју гру пи… Ре ли ги ја оста вља траг ко ји на ста вља 
да ути че на сти ло ве, на чи не из ра жа ва ња, пер цеп ци је при хва тљи во сти или 
кон флик та и, у скла ду са тим, хар мо ни је. Мо де ли дру штве не и по ли тич ке 
ми сли, ка те го ри је ко ји ма за јед ни ца де фи ни ше са му се бе и сво је раз у ме ва ње 
ис прав ног на чи на жи во та на ла зе се, на сли чан на чин, под по сред ним ути ца-
јем ре ли гиј ског на сле ђа. Оно што је кључ но је да се ћа ње – че сто им пли цит-
но пре не го екс пли цит но – апо ста зи је или кон вер зи је, об ли ку је осе ћај си-
гур но сти за јед ни це. Та мо где по сто ји исто ри јат број них кон вер зи ја, што је 
слу чај и са Бал ка ном, пи та ња ло јал но сти и из да је до би ла су јед ну од кључ-
них уло га у ства ра њу сли ке ко ју за јед ни ца има о се би (Schop flin, 2000:254).

Су шти ну зна ча ја фе но ме на ре ли гиј ске кон вер зи је ис ти че и Пал Кол-
сто, на гла ша ва ју ћи да (ре ли гиј ски) пре о бра ће ник по тен ци јал но пред ста вља 
да ле ко ра зор ни ју прет њу за јед ни ци не го што би то ика да мо гао да бу де ду-
го го ди шњи вер ски про тив ник. Пре о бра ће ник је из дај ник и де зер тер. У ра-
ту вој ник мо же да по шту је, и да се чак ди ви не при ја те љу у ро ву ис пред ње-
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га, али из дај ник мо же је ди но да бу де пред мет мр жње и пре зи ра. Ни шта ма-
ње ни је исти на ка да су у пи та њу ре ли гиј ски и иде о ло шки ра то ви. Очи гле-
дан раз лог за ову раз ли ку у ста ву је то да је не при ја те ља у сва ком тре нут ку 
мо гу ће са си гур но шћу ло ци ра ти на дру гој стра ни гра ни це, док је из дај ник 
у мо гућ но сти да пре ла зи гра нич ну ли ни ју. Уко ли ко му се до зво ли да то чи ни 
не ка жње но, дру ги мо гу да по ђу ње го вим сто па ма и чи та ва гра ни ца мо же да 
се сру ши  (Kol sto, 2005:28).

Срп ска пра во слав на цр ква и на ци о нал ни иден ти тет Ср ба у РС и БиХ
Као што је већ ис так ну то, кључ на ком по нен та са вре ме ног срп ског на-

ци о нал ног иден ти те та је сте срп ска пра во слав на ве ра, без об зи ра на ни во ре-
ли ги о зно сти би ло ког по је дин ца. Дру гим ре чи ма, ма ло је Ср ба ко ји се бе не 
би де фи ни са ли као пра во слав не, чак и ако се ни ка да ни су при др жа ва ли вер-
ских оби ча ја. Бли ска ве за из ме ђу ре ли гиј ске и на ци о нал не све сти пред ста-
вља ре зул тат ду ге исто риј ске бор бе за очу ва ње на ци је су о че не са мно го број-
ним по ку ша ји ма на сил не или до бро вољ не про ме не иден ти те та. Об зи ром да 
је зна ча јан број пра во слав них Ср ба вре ме ном при хва тио ве ру сво јих осва ја-
ча, од но сно ислам или ка то ли ци зам, и, у скла ду са тим, се при кло нио дру-
гим ет но-ре ли гиј ским гру па ма, при пад ност хри шћан ској пра во слав ној ве-
ри вре ме ном је по ста ла основ ни па ра ме тар раз ли ко ва ња Ср ба од „дру гих“. 
Иако је у де вет на е стом ве ку би ло по ку ша ја да се пре ва зи ђу ре ли гиј ске раз-
ли ке и ус по ста ви на ци о нал но је дин ство за сно ва но на је зи ку,1 а не на ве ри, 
сви они су на кра ју про па ли, а пра во сла вље је на ста ви ло да де фи ни ше срп-
ство и одва ја на ци о нал ну свест Ср ба од дру гих бал кан ских на ро да ко ји го-
во ре истим је зи ком.

Моћ Срп ске пра во слав не цр кве као кључ ног еле мен та са вре ме ног 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та је ди рек тан ре зул тат ото ман ског осва ја-
ња Бал ка на. Ка да су тур ски осва ја чи уни шти ли сред њо ве ков ну срп ску др-
жа ву је ди на ин сти ту ци ја ко ја ни је у пот пу но сти уни ште на и ко ја је ус пе ла 
да одр жи сво ју струк ту ру би ла је цр ква. У од су ству др жа ве и др жав них ин-
сти ту ци ја, цр ква је пре у зе ла глав ну уло гу у очу ва њу срп ског на ци о нал ног 
и кул тур ног иден ти те та. Она је не го ва ла се ћа ње на не за ви сну сред њо ве ков-
ну срп ску др жа ву и ње ну вој ну моћ, на нај ве ће хе ро је и бит ке во ђе не у име 
срп ства, на хе ро и зам и му че ни штво, што је у ве ли кој ме ри до при не ло очу-
ва њу на ци о нал не све сти ме ђу на род ним ма са ма. Осим то га, зна чај цр кве у 
на ро ду, у пе ри о ду вла да ви не Ото ман ског цар ства, по ти че и од спе ци фич ног 
од но са ко ји је она из гра ди ла са сво јим вер ни ци ма – од но са у ко ме ни је би-
ло пот чи ње них и при ви ле го ва них, у ко ме су све штен ство и на род „на рав-

1 У де вет на е стом ве ку, ина че ве ку на ци о на ли зма par ex cel len ce, би ло је пар по ку ша-
ја мар ги на ли за ци је уло ге ре ли ги је у са вре ме ном срп ском на ци о нал ном иден ти те ту од стра-
не по зна тих срп ских ин те лек ту а ла ца, као што је, из ме ђу оста лог, био Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић, ко ји су же ле ли да ус по ста ве је зик као осно ву иден ти те та, што би омо гу ћи ло укљу чи-
ва ње по ка то ли че них и исла ми зи ра них чла но ва срп ске за јед ни це у са вре ме ну срп ску на ци ју. 
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не ча сти“ де ли ли те рет сво је исто риј ске суд би не.2Исто као и на род, Срп ска 
пра во слав на цр ква је, по чев ши од до ла ска Ту ра ка на Бал кан па до ко нач ног 
сло ма Ото ман ске им пе ри је, би ла су о че на са мно го број ним те шко ћа ма. Ка-
ко на во ди Ва са Чу бри ло вић: „Тур ско осва ја ње срп ских зе ма ља у XIV и XV 
ве ку би ло је пра ће но уни шта ва њем и ра за ра њем цр ка ва и ма на сти ра, пљач-
ком цр кве них има ња и по крет не цр кве не имо ви не и пре тва ра њем цр ка ва у 
џа ми је“ (Чу бри ло вић, 1983:85). Са свим ло гич но, „Слом Не ма њић ке др жа ве 
и тур ско осва ја ње срп ских зе ма ља по ре ме ти ли су из осно ва жи вот Срп ске 
пра во слав не цр кве. До то га до ба вла да ју ћа цр ква у др жа ви, она под Тур ци-
ма по ста је ве ра по ко ре не и по тла че не ра је. Но ви по ло жај Срп ске цр кве да ће 
дру ги пра вац ње ном раз вит ку, уне ти но ве еле мен те у уну тар њу струк ту ру и 
на но вим осно ва ма из гра ди ти од нос ове цр кве и пре ма на ро ду и пре ма тур-
ској др жа ви“ (Чу бри ло вић, 1983:85).

До ми нант на уло га Срп ске пра во слав не цр кве у жи во ти ма Ср ба у Ото-
ман ском цар ству, као што је већ на гла ше но, та ко ђе се мо же при пи са ти са мој 
при ро ди ото ман ског по ли тич ког си сте ма ко ји је, као и дру га ислам ска дру-
штва, био у пот пу но сти за сно ван на ре ли ги ји. Ад ми ни стра тив на ор га ни за-
ци ја осво је них бал кан ских зе ма ља би ла је за сно ва на на ве ро и спо ве сти љу-
ди ко ји су жи ве ли у њи ма, док су ове раз ли чи те вер ске за јед ни це би ле по-
зна те под на зи вом ми ле ти, (Je la vich, 1983:89) од ко јих су нај ве ћи би ли му-
сли ман ски, хри шћан ски и је вреј ски. Об зи ром да се и хри шћа ни и је вре ји по 
ислам ској ре ли ги ји сма тра ју „на ро ди ма књи ге“, пре ма ше ри јат ском за ко ну 

2  По гле да ти: Вла ди мир Ћо ро вић, „Исто ри ја Ср ба“, Об но ва Пећ ке па три јар ши је, 
Про је кат Раст ко – Исто ри ја, елек трон ско из да ње; ка ко при ме ћу је Ћо ро вић: По гре шно би 
би ло ми сли ти да је са ути ца јем све штен ства оја чао код нас мо жда и кле ри кал ни дух. Пра во-
слав на цр ква би ла је од Св. Са ве стал но ви ше на род на не го вер ски ду хо бор на уста но ва. Од 
Не ма њи не бор бе про тив бо гу мил ске је ре си ми ни кад у на шој цр кви ни смо ви ше има ли не ког 
је ре тич ког или ши зма тич ког по кре та. Оно што је од у век чи ни ло глав ну сна гу срп ског пра-
во сла вља, оно што се у на ро ду ка же „срп ска ве ра“, то ни је ве ра ор то док си је или уоп ште не-
ка ду бља ре ли ги ја, не го је то оно што је спо је но с ве ром као ду хов но на сле ђе ста ри не. То је 
фонд свих ве ро ва ња пре бо јен до ста тан ким сло јем вер ске дог ма ти ке. Као сви па три јар хал ни 
на ро ди ми смо би ли пу ни тра ди ци о на ли зма, а за вре ме ду ге тур ске вла сти ми смо би ли по-
но во вра ће ни у та кав жи вот. На ша цр ква би ла је из у зет но ли бе рал на пре ма на род ним оби ча-
ји ма, не што што ни је хте ла да иза зи ва су ко бе, а ка сни је што је све штен ство, ли ше но мо гућ-
но сти ве ћег обра зо ва ња, и са мо има ло иста схва та ња о тим ства ри ма као и ши ро ки на род ни 
ре до ви. Оби чај Кр сне сла ве, свој ствен да нас са мо Ср би ма, не по сре дан је из раз ком про ми са 
цр кве ног об ре да и јед ног ста рог на род ног оби ча ја. Та кав је слу чај са кул том бад ња ка, са то-
ле ри са њем ши ша ног кум ства, са ивањ дан ским оби ча ји ма и др. Та ли бе рал ност схва та ња, за-
тим иден ти фи ка ци ја цр кве и ста ре на ше др жа ве као при род не це ли не учи ни ли су да је по јам 
о пра во сла вљу и „ча сном кр сту“ по стао ши ро ком асо ци ја ци јом иде ја уве ре ње, да је цр ква ор-
ган ски део и из раз на род не це ли не у про шло сти, ко ји се одр жао јер је имао за со бом бо жи-
је про ви ђе ње. Цр ква и на род су јед но; јед на им је про шлост, јед на суд би на са да шњо сти, па, 
пре ма то ме, и јед на са рад ња за бу дућ ност. Сто га Ње гош, иако све ште ник, осе ћа ју ћи ту ду бо-
ку ве зу у на ро ду, и пу шта да се ње го ви ју на ци са по но сом ку ну „ве ром Оби ли ћа“. Ма на сти-
ри су би ли на ша глав на збо ри шта кроз чи та во вре ме од XVI до XIX ве ка; у на ро ду је и да нас 
остао из раз „идем к цр кви“ ме сто „у цр кву“, да се ка же шта је пра ви циљ од ла ска. Ни јед на 
ве ћа ак ци ја у на ро ду тих вре ме на ни је кре ну ла без њи хо ва уче шћа.
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тре ба ло би да има ју од ре ђе на ко лек тив на пра ва. Ве ћи на исто риј ских из во ра, 
ме ђу тим, на во ди да су ауто но ми ја и при ви ле ги је ко је ше ри јат пред ви ђа за 
вер ске ли де ре мо но те и стич ких ре ли ги ја по ред исла ма углав ном би ли еуфе-
ми стич ни. Од 159 па три ја ра ха ко ји су „има ли ту функ ци ју од пет на е стог до 
два де се тог ве ка, 105 је сврг ну то са вла сти од стра не Ту ра ка, 27 је аб ди ци-
ра ло, од ко јих ве ћи на про тив сво је во ље, док је шест уби је но“ (Sta vri a nos, 
2000:150). На сли чан на чин, ве ћи на срп ских исто ри ча ра на во ди да су „пра-
ва и при ви ле ги је“ обич них љу ди у срп ском на ро ду, у нај ве ћем бро ју слу ча је-
ва, по сто ја ла је ди но у ислам ским ре ли гиј ским књи га ма, док је у ре ал но сти 
суд би на сва ког Ср би на по на о соб ис кљу чи во за ви си ла од хи ра ње го вог тур-
ског го спо да ра ко ји је, у ве ћи ни слу ча је ва, имао сло бо ду да од лу чу је о пи-
та њи ма жи во та и смр ти, да се и не по ми ње ни шта ма ње зна чај но од то га. У 
дру штву об ли ко ва ном ре ли ги јом ово је зна чи ло да су две за јед ни це ве ко ви-
ма жи ве ле као де ло ви две су прот ста вље не ци ви ли за ци је у ме ђу соб ном пре-
зи ру, не то ле ран ци ји и мр жњи, под стак ну тим ре ли гиј ским раз ли ка ма. Ре ли-
ги ја је пред ста вља ла осно ву на ко јој је из гра ђен на ци о нал ни иден ти тет, ко-
ја је ко ри шће на за ра ци о на ли за ци ју и оправ да ње за не пре кид ну бор бу из ме-
ђу два све та.

Као што је већ ис так ну то, глав ни ко хе зив ни еле мент срп ског на ро да у 
пе ри о ду ото ман ске вла сти би ла је упра во Срп ска пра во слав на цр ква ко ја и 
има нај ве ће за слу ге за одр жа ње срп ске на ци је. Кључ на уло га ко ју је пра во-
слав на цр ква има ла на кон што су тур ски осва ја чи ефек тив но уни шти ли по-
ли тич ке ин сти ту ци је сред њо ве ков не срп ске др жа ве до не ла јој је ве ли ко по-
што ва ње у на ро ду, што ис ти чу и по зна ти срп ски исто ри ча ри. Као што при-
ме ћу је Си ма Ћир ко вић: „Ра штр ка ни на огром ном про сто ру, по де ље ни из ме-
ђу су пар нич ких цар ста ва, Ср би су би ли по ве за ни ја ком исто риј ском тра ди-
ци јом и је дин стве ним окви ром Срп ске пра во слав не цр кве“ (Ћир ко вић). На 
сли чан на чин, Ра до ван Са мар џић на гла ша ва да „У нај там ни јем од се ку срп-
ске исто ри је, ка да је и нај ши рим сло је ви ма на ро да, че сто у исто ри ји нај при-
ла го дљи ви јим, за и ста за пре ти ла без да на про паст, цр ква је по ка за ла нај ви-
ше стр пље ња и от пор не ви тал но сти. Ти ме је са чу ва ла и се бе и ве ћи део сво-
је па стве од све оп штег за то ра. Је дан за вет већ је по сто јао: цар ства ви ше ни-
је би ло, Тур ци су на ди ра ли, сти жу ћи и та мо где их ни ко ни је оче ки вао, зе-
мља је би ла или у ру ка ма ту ђи на или рас ко ма да на, а по то њи срп ски вла да ри 
и вел мо же на ста ви ли су да гра де за ду жби не, ма да је би ло ма ло на де да их 
убр зо не ће пре пу сти ти за во је ва чу“ (Са мар џић, 2000:7). Цр ква је за угње та-
ван срп ски на род пред ста вља ла мно го ви ше од са ме ре ли ги је; она је сим бо-
ли зо ва ла срп ску исто ри ју, иден ти тет, кул ту ру, про шлост и са да шњост – чи-
та ва срп ска ци ви ли за ци ја ко ја је или уни ште на или по ти сну та од стра не Ту-
ра ка, са чу ва на је у окви ру цр кве ко ја је не го ва ла се ћа ње на не ка да шња до-
стиг ну ћа и сло бо ду.
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Моћ и уло гу Срп ске пра во слав не цр кве у Ото ман ском цар ству та ко ђе 
су ис ти ца ли мно го број ни исто ри ча ри, по ли ти ча ри и но ви на ри, ко ји су пу то-
ва ли кроз Бо сну и Хер це го ви ну у том пе ри о ду. Ру ски исто ри чар и кон зул у 
Са ра је ву, Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг, ко ји је пу то вао по ре ги о ни ма Бо сне, 
Хер це го ви не и ста ре Ср би је у де вет на е стом ве ку, у сво јим књи га ма по све-
тио је до ста па жње уло зи пра во сла вља у жи во ти ма срп ског на ро да. Опи су-
ју ћи ат мос фе ру у срп ској се о ској цр кви бли зу хер це го вач ког гра да Тре би ња, 
он на во ди сле де ће: „Кад у Тур ској уђе те у пра во слав ну цр кву, ни шта вас за 
ври је ме мо ли тве не под сје ћа на спољ ни сви јет и на власт ту ђи на и ино вјер-
ца. Ту, у хра му, осје ти се уну тра шњи жи вот и сна га цр кве, угње та ва не, али 
по свом ду хов ном жи во ту сна жне за јед ни це, ко ја жи ви ван свје тов них усло-
ва, по ве за на с оста лом пра во слав ном цр квом сна гом уну тра шњег је дин ства 
и љу ба ви. Због то га чо вјек у Тур ској та ко ја сно осје ћа ду хов ну сло бо ду и 
уну тра шњи жи вот цр кве!“ (Гиљ фер динг, 1972:32). Исто вре ме но, Гиљ фер-
динг је из не на ђен скром ним из гле дом пра во слав них цр кви у Тур ској Бо сни. 
Опи су ју ћи ти пич ну се о ску цр кву бли зу Тре би ња, он при ме ћу је сле де ће: „То 
је ма ла про сто ри ја од ка ме на ко ја би се код нас, без те шко ћа, мо гла смје сти-
ти у обич ну со бу ма ко је ку ће. Го ла да шча на пре гра да за мје њу је ико но стас. 
Цар ских две ри не ма. Обич на ка ме на пло ча на ма лом ступ цу слу жи умје сто 
ол та ра. У цр кви не ма ни кр ста, ни ико на, ни књи га, ни бо го слу жбе них пред-
ме та. Све то чу ва ју по сво јим ко ли ба ма се ља ци из око ли не. Ства ри се до-
но се у цр кву са мо он да ка да се одр жа ва бо го слу же ње. Кад би не ки пред мет 
остао у цр кви, Му сли ма ни би га си гур но од ни је ли. У но ви је ври је ме власт 
је до зво ли ла да се цр кве за кљу ча ва ју. При је су оне мо ра ле би ти стал но отво-
ре не, без вра та, па су хри шћа ни, до ла зе ћи на бо го слу же ње, че сто на ла зи ли 
у њи ма мно го не чи сто ће. У ју го и сточ ном де лу Хер це го ви не има вр ло мно го 
ова квих ма лих цр ка ва. Све су оне, из гле да, зи да не у по чет ку тур ске вла да-
ви не. Ма ко ли ко не у глед не и би јед не, оне свје до че о рев но сти тре бињ ских 
хри шћа на ка да је у пи та њу бо го слу же ње. У Бо сни и сје ве ро за пад ној Хер це-
го ви ни го то во и не ма се о ских цр ка ва. Мно ге од ових цр ка ва не дав но су по-
ру ши ли Тур ци“ (Ibid: 34). Опи су ју ћи цр кве у ста рој Ср би ји (да на шња Ра шка 
област и ју жна Ср би ја, пр. Ј. В.), Гиљ фер динг при ме ћу је да су оне да ле ко 
леп ше и укра ше ни је, са уну тра шњим зи до ви ма осли ка ним ре ли гиј ским мо-
ти ви ма. Ме ђу тим, ка ко он на во ди: „На не сре ћу, сли ке ко је се на ла зе ни ско 
на по вр ши на ма зи до ва те шко су стра да ле од тур ског вар вар ства. Са стру га ли 
су их но же ви ма, а очи ис ко па ли ек се ри ма. Оне фре ске ко је су ра ђе не ви со-
ко… че сто су слу жи ле као ме та тур ским пу шка ма и пи што љи ма“ (Ibid: 129).

Стра ни пут ни ци по Бо сни и Хер це го ви ни у осам на е стом и де вет на-
е стом ве ку та ко ђе су, у сво јим об ја вље ним ра до ви ма, за бе ле жи ли сво ја за-
па жа ња жи во та и ве ро ва ња Ср ба у БиХ, што пред ста вља ре дак увид у жи-
вот пра во слав ног ста нов ни штва под тур ском вла шћу. У сво јој књи зи о БиХ 
Гиљ фер динг по кла ња по себ ну па жњу уну тра шњој сна зи срп ског на ро да, 
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упр кос ње го вој те шкој дру штве ној по зи ци ји, ис ти чу ћи по све ће ност Ср ба 
пра во слав ној ве ри и цр кви, и њи хо ву спрем ност да се жр тву ју и тр пе за „ка-
ко се они из ра жа ва ју, ‚ча сни крст‘“. Они жи ве и вас пи та ва ју сво је по том-
ство у стал ној спрем но сти на жр тво ва ње све га, чак и жи во та, за сво ју вје ру“ 
(Ibid: 165). „За пра во слав ног Ср би на… од ре ћи се сво је вје ре зна чи ло би… 
од ре ћи се сво је на род но сти… Пра во слав ни Ср бин, ма гдје он жи вио – у Бо-
сни, Хер це го ви ни, Дал ма ци ји, Угар ској, Кне же ви ни Ср би ји – има, сем цр-
кве, јед ну ве ли ку до мо ви ну, срп ску зе мљу, исти на по ди је ље ну из ме ђу мно-
гих го спо да ра, али она по сто ји иде ал но, као зе мља јед ног пра во слав ног срп-
ског на ро да. Он има сво је усме но пре да ње, тра ди ци ју: зна за срп ског све ти-
те ља Са ву, за срп ског ца ра Ду ша на, за срп ског му че ни ка Ла за ра, за ју на ка 
Кра ље ви ћа Мар ка. Ње гов са да шњи жи вот по чи ва на на род ним те ме љи ма и 
прот кан је пре ђа шњим исто риј ским жи во том на ци је“ (Ibid: 120).

По ред пра во слав не ве ре, Гиљ фер динг на гла ша ва и уло гу еп ске по е зи-
је у жи во ти ма Ср ба у Ото ман ском цар ству: „…Јер што се у на ро ду са чу ва ло 
пра во сла вље усред свих мо гу ћих угње та ва ња и го ње ња, у на ро ду, што ни је 
имао цр ка ва и био пре пу штен у ру ке та квој хи је рар хи ји ко ја је љу де мо гла 
при је од вра ти ти од вје ре не го је под гри је ва ти, са мим тим пра во сла вље – по-
ред сво је из ван ред не мо ћи ко јом је про др ло у на род ну ду шу и с њом се сро-
ди ло – ду гу је и ути ца ју на род не по е зи је. На род на пје сма, ко ју по зна је и пје-
ва енер гич но сва ки пра во слав ни Ср бин у Тур ској, то је оно усме но пре да ње 
ко је Ср би на, усред жа ло сне са да шњи це, ве же са слав ном про шло шћу и пот-
хра њу је у ње му на ду на бу дућ ност“ (Ibid: 115–116).

Је дан од нај зна чај ни јих фак то ра у очу ва њу на ци о нал не све сти срп-
ског на ро да ге не рал но, па та ко и Ср ба у РС и БиХ, у ве ко ви ма про ве де ним 
под ото ман ском вла шћу, сва ка ко пред ста вља еп ска по е зи ја чи је је ства ра ње 
ин тен зив но по че ло већ на кон ко сов ске бит ке. Ју нач ке еп ске пе сме, у нај ве-
ћој ме ри инспирисанe број ним бит ка ма ко је је срп ски на род во дио у сво-
јој бур ној исто ри ји, има ле су кључ ну уло гу у ја ча њу и очу ва њу осе ћа ња на-
ци о нал ног иден ти те та код Ср ба у оку пи ра ној Бо сни и Хер це го ви ни. По ред 
ути ца ја ко ји су на род ни епо ви не сум њи во има ли на не го ва ње кул та пра во-
сла вља, по треб но је ис та ћи и зна чај уло ге пра во слав не цр кве у ства ра њу 
еп ске по е зи је у пе ри о ду ото ман ске вла сти. На и ме, ства ра ње еп ске по е зи-
је у ве ли кој ме ри охра бри ва ла је и Срп ска пра во слав на цр ква. У скла ду са 
тим, ре не сан са пра во сла вља у Бо сни и Хер це го ви ни пра ће на је про цва том 
еп ске по е зи је ин спи ри са не број ним ра то ви ма и бит ка ма во ђе ним за од бра-
ну пра во сла вља и срп ства. Као што при ме ћу је је дан пи сац, цр ква је очу-
ва ла пра зни ке ко ји су ко ме мо ри са ли ве ли ке вла да ре и све це сред њо ве ков-
не Ср би је, по ве зу ју ћи их са ка сни јим ге не ра ци ја ма Ср ба… Иден ти фи ка ци-
ја са сред њо ве ков ним пе ри о дом кроз по што ва ње срп ских све ти те ља, као и 
еп ска по е зи ја, до при не ле су раз ви ја њу срп ске на ци о нал не све сти у са вре-
ме ном пе ри о ду, док су пе сме не го ва ле се ћа ње на хе рој ске под ви ге из про-
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шло сти, на ве ли ке до га ђа је и ве ли ке љу де, ка ко ствар не, та ко и ми то ло шке, 
ис ти чу ћи по тре бу за бор бом и жр тво ва њем у ци љу очу ва ња сло бо де (Ba ta-
ko vic, 1996:32).

Је дан од нај зна чај ни јих мо ме на та у исто ри ји Срп ске пра во слав не цр-
кве под ото ман ском вла шћу пред ста вља об но ва Пећ ке па три јар ши је 1557. 
го ди не, под па тро на том тре ћег ве зи ра у Пор ти, Мех ме да Па ше Со ко ло ви ћа. 
Мех мед Па ша Со ко ло вић био је пра во слав ни Ср бин из ис точ не Бо сне, отет 
од сво је по ро ди це за по тре бе тур ске вој ске и пре ве ден у ислам. Иако је остао 
одан но вој ве ри, ни ка да ни је за бо ра вио сво је пра во слав не ко ре не и чак је 
по вре ме но ис ти цао сво је по ре кло ко је је во ди ло од срп ских вла да ра, од но-
сно де спо та, ка ко су се на зи ва ли од пет на е стог ве ка на да ље. Об но ва па три-
јар ши је до ве ла је до ре не сан се пра во сла вља у по ко ре ним срп ским зе мља ма, 
укљу чу ју ћи Бо сну и Хер це го ви ну. Ши ром ре ги о на по диг ну те су но ве цр кве, 
док је ве ли ки број већ по сто је ћих об но вљен. Ре ли гиј ска об но ва та ко ђе је до-
при не ла да љем ја ча њу уло ге пра во сла вља у срп ској на ци о нал ној све сти. Ка-
ко ис ти че Ди ми три је Бог да но вић: „Об но ва Пећ ке па три јар ши је je до га ђај од 
огром ног зна ча ја за срп ски на род под тур ском вла шћу… Цр ква je са свим 
еле мен ти ма ет нар хи је по ста ла ле гал на ор га ни за ци ја срп ског на ро да, ње гов 
по ли тич ки пред вод ник и је мац. Без об зи ра на све те шко ће, у си сте му ко ји je 
цр кви да вао пред но сти нај круп ни јег фе у дал ца, Пећ ка па три јар ши ја je ује ди-
ни ла срп ски пра во слав ни на род. У ње ним су сe гра ни ца ма на шли сви кра-
је ви где у том ча су жи ве Ср би, прак тич но где Ср би жи ве нај ка сни је од XV 
ве ка, а то су огром на про стран ства се вер но од ли ни је: ушће Дри ма – са став 
Цр ног и Бе лог Дри ма – Ша ра-Ја ку пи ца-Штип-Осо гов, чак до Ко мо ра на и 
Је гре на се ве ру, од но сно до За гре ба на за па ду. Об но вље на па три јар ши ја од-
и гра ла je ве ли ку уло гу у по ве зи ва њу срп ског на ро да, у XVI ве ку већ уве ли-
ко рас ту ре ног на ши ро ком про сто ру од Ма ке до ни је до Ко мо ра на и од Со фи-
је до За гре ба. Као но си лац је дин стве не тра ди ци је и све сти она je за слу жна 
што je у це ло ме том рас про стра ње ном на ро ду, упр кос ње го вим стал ним ми-
гра ци ја ма, хро нич ном ге но ци ду и по ку ша ји ма од на ро ђа ва ња, са чу ва на, па 
чак и осна же на свест о соп стве ном на ци о нал ном би ћу“ (Бог да но вић).

На сли чан на чин, Вла ди мир Ћо ро вић на гла ша ва да је „За де ло срп-
ског на род ног ује ди ње ња Пећ ка об но вље на па три јар ши ја учи ни ла нај ви ше. 
Она је при хва ти ла вођ ство у на ро ду, кад дру гог вођ ства ни је ви ше уоп ште 
би ло. Ме сто вла сте ле, ко ја је, кад је би ла и нај бо ља, гле да ла ипак увек и на 
сво је ин те ре се и опре де љи ва ла се и пре ма њи ма, све штен ство је, у то вре ме, 
би ло по у зда ни ји во ђа…“ (Ћо ро вић)3. Сва у тра ди ци ји не ма њић ке кул ту ре, 

3 Ка ко на во ди Ћо ро вић: „Оно (све штен ство, пр. Ј. В.) је би ло но ше но јед ном иде јом 
и тру ди ло се да јој слу жи и ко ри сти; и ма ка кво да је би ло оно је би ло, ипак, нај о бра зо ва ни ји 
део срп ског дру штва. Ма да ни су рас по ла га ли са она квим сред стви ма ка ква је има ло срп ско 
све штен ство Сред њег Ве ка, на ша све ште на ли ца XVI ве ка ни су, ипак, би ла без ви ше кул ту-
ре. Она су пу то ва ла мно го, ула зи ла у раз не сре ди не, и раз у ме ва ла мно го про бле ма. Ви ше је 
њих у Мле ци ма учи ло штам пар ски за нат и пра ти ло књи гу; по не ки су, у по ли тич ким ми си ја-
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ко јој је за хва љи ва ла свој по ста нак и сјај, па три јар ши ја је би ла ду бо ко на ци-
о нал на и ши ри ла је култ те ста ре срп ске сла ве, ко ја је њој са мој да ва ла пу-
ну сло бо ду и ма те ри јал но бла го ста ње. Об но вље ну па три јар ши ју ви ше су за-
ни ма ла оп ште на род на не го дог мат ска или чи сто бо го слов ска пи та ња. Њој је 
би ло пре че да кул том на род не про шло сти и про по ве да њем на род не и вер ске 
со ли дар но сти чу ва срп ске ре до ве од исла ми за ци је, не го да пра ти за хук та лу 
вер ску бор бу на за па ду и све ње не мо ти ве. Тек под вла шћу Пећ ке па три јар-
ши је из вр ше но је пр ви пут ује ди ња ва ње срп ског на ро да на це лом ње го вом 
ет нич ком под руч ју, јер је ње зи на власт до пи ра ла сву да до кле су ишле, ме-
ђу Ср би ма, и гра ни це тур ске др жа ве. Ни кад до тле ни су се срп ске ни др жав-
не ни цр кве не гра ни це по кла па ле са под руч јем це лог срп ског на ро да. Бо сна, 
на пр., ни је ула зи ла ни у са став Са ви не цр кве не ор га ни за ци је, ни у гра ни це 
Ду ша но ве па три јар ши је“ (Ћо ро вић).

Не го ва ње кул та ве ли ке срп ске ди на сти је од стра не цр кве ис ти че и Ва-
са Чу бри ло вић, на гла ша ва ју ћи да је, у тре нут ку сло ма срп ске др жа ве и ши ре-
ња ото ман ске вла сти ши ром срп ских зе ма ља, пра во слав на цр ква по ста ла чу-
вар не ма њић ке др жа ве „Тим ви ше, јер је до шла под власт јед не вер ски ту ђе, 
осва јач ке др жа ве, што је у су шти ни би ло Тур ско цар ство и та ко од по вла шће-
не др жав не цр кве по ста ла је два тр пље на цр кве на ор га ни за ци ја јед ног по ро-
бље ног на ро да. Та ко ће Срп ска пра во слав на цр ква из сво јих вла сти тих по бу-
да би ти код Ср ба чу вар не ма њић ке др жав не тра ди ци је. Она ће је одр жа ва ти и 
ши ри ти стал но осве жа ва ју ћи у на ро ду успо ме не на про шлост, про гла шу ју ћи, 
го то во све Не ма њи ће, све ци ма, тру де ћи се да об но вље ној Пећ кој па три јар ши-
ји по сле 1557. да што ви ше ка рак те ри сти ка ста ре Све то сав ске цр кве, а про жи-
ма ју ћи је не ма њић ком др жав ном тра ди ци јом, ути сне јој што из ра зи ти ји срп-
ски ка рак тер. Цр ква је то све та ко све стра но из во ди ла ве што ис ко ри шћа ва-
ју ћи ауто ном не по вла сти це до би је не од тур ских сул та на, да и да нас на мно-
ге на уч не ис тра жи ва че ор га ни за ци ја Пећ ке па три јар ши је по сле 1557. оста-
вља ути сак не ке вр сте про ду же ња не ма њић ке др жа ве“.(Чу бри ло вић,1983:96)

Ка да су са вре ме ни кон цеп ти на ци ја и на ци о на ли зма фор му ли са ни у 
де вет на е стом ве ку, Срп ска пра во слав на цр ква по ста ла је глав на ком по нен-
та на ци о нал ног иден ти те та Ср ба у БиХ, об зи ром на ње ну кључ ну уло гу у 
са мом очу ва њу тог иден ти те та и стра да ња ко ја је пре тр пе ла за јед но са на-
ро дом у пе ри о ду ото ман ске вла сти. Ка ко ис ти че Ду шан Ба та ка вић, на ци о-
нал ни иден ти тет Ср ба у де вет на е стом ве ку углав ном је био за сно ван на се-
ку лар ним ком по нен та ма као што су је зик, еп ска тра ди ци ја или дру штве ни 
оби ча ји. Ме ђу тим, на во ди Ба та ко вић, ре ли гиј ска ком по нен та би ла је из у зет-
но ја ка у Бо сни и Хер це го ви ни, об зи ром на то да се срп ски на род ве ко ви-
ма иден ти фи ко вао са Срп ском пра во слав ном цр квом као је ди ним но си о цем 

ма, до пи ра ли и до Бе ча и до Ри ма. Па три јар ши ја је жи во пре гла да ус по ста ви и оја ча ве зе са 
це лим пра во слав ним еле мен том сво га под руч ја; Вла ди мир Ћо ро вић, „Исто ри ја Ср ба“, Про
је кат Раст ко – Исто ри ја, елек трон ско из да ње.
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сред њо ве ков них по ли тич ких тра ди ци ја под ото ман ском вла шћу.(Ba ta ko vic, 
1996:40)Уло га ко ју је цр ква има ла у пе ри о ду ото ман ске оку па ци је до ве ла је 
до ства ра ња сим би от ске ве зе из ме ђу пра во слав не ве ре и срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та. Зна чај но ме сто ко је је цр ква до би ла у овом пе ри о ду има-
ло је да ле ко се жан ути цај и на сфе ру по ли ти ке, об зи ром да је цр ква, на ро-
чи то у кри зним пе ри о ди ма, че сто пре у зи ма ла ди рект ну по ли тич ку уло гу. У 
свим на род ним осло бо ди лач ким по кре ти ма од кра ја XVI ве ка па кроз XVII 
и XVI II век про вла чи сe, ма ње или ви ше ви дљи ва, иде ја о зба ци ва њу ту ђин-
ског јар ма ра ди на ци о нал ног осло бо ђе ња и об но ве, а по го то во цр ква, у ли-
ку сво јих па три ја ра ха и епи ско па и оста лог све штен ства и мо на штва, но си 
и не гу је ту иде ју. Она, пре све га у сво јим кул то ви ма и књи жев ним тек сто ви-
ма, пре но си по ру ку и раз ви ја свест о вре ме ни ма хри шћан ске, сло бод не не-
ма њић ке др жа ве срп ског на ро да. Око све тих мо шти ју срп ских вла да ра и ар-
хи е пи ско па она оку пља на род ра ди по ме на, не са мо тих све тих ли ца као све-
та ца цр кве, не го као вла да ра и цр кве них по гла ва ра ко ји су ду хов но и фи зич-
ки при сут ни у сва ком исто риј ском тре нут ку на ро да.(Бог да но вић)Ка ко ис ти-
че Ва са Чу бри ло вић:„Срп ска пра во слав на хи је рар хи ја као по ли тич ки пред-
став ник срп ског на ро да по ста ће по сред ник из ме ђу ње га и бли жих и да љих 
хри шћан ских др жа ва, кад год ове бу ду у ра ту са Тур ским цар ством, уко ли ко 
су тра жи ле са рад њу срп ског на ро да у то ме ра ту про тив овог Цар ства. Ова 
по сред нич ка уло га Срп ске цр кве ме ђу срп ским на ро дом и хри шћан ским др-
жа ва ма у ње го вој бор би про тив Тур ске, има ће ве ли ки ути цај на по раст зна-
ча ја Срп ске цр кве од XVI до XIX ве ка, али ће би ти и глав ни узрок про па сти 
Пећ ке па три јар ши је у XVI II ве ку“.(Чу бри ло вић,1983:104)4

Кључ на уло га и ути цај ко је је Срп ска пра во слав на цр ква уте ме љи ла у 
пе ри о ду ото ман ске вла сти оп ста ли су, у истом ка па ци те ту, и на кон по вла че ња 
Ту ра ка са Бал ка на. Кроз чи тав два де сти век, упр кос огром ном стра да њу ко је 
је цр ква, за јед но са на ро дом, пре тр пе ла у Пр вом, а на ро чи то Дру гом свет ском 
ра ту, као и про го ну и мар ги на ли за ци ји у вре ме ко му ни стич ке вла сти, пра во-

4 Чу бри ло вић, ме ђу тим, та ко ђе на во ди да би би ло не тач но твр ди ти „да су ре во лу ци-
о нар ни по кре ти у го то во свим ју го сло вен ским зе мља ма под Тур ци ма у овом ра ту на ста ли код 
Ср ба не по сред ним ути ца јем цр кве и ње не хи је рар хи је. Ови по кре ти има ли су вр ло сло же ну 
дру штве ну и по ли тич ку осно ву и њих ни је ства ра ла и но си ла Срп ска пра во слав на цр ква, не-
го су они но си ли на сво јим та ла си ма Срп ску цр кву. Кад има мо у ви ду од но се из ме ђу на ро да 
и цр кве код Ср ба у до ба о ко ме го во ри мо, ра зу мљи во је да је та ко би ло. Ме ђу тим, исто је та-
ко ра зу мљи во да је хи је рар хи ја Срп ске цр кве ис ко ри сти ла сво је ве зе у зе мљи и ино стран ству 
и би ла по сред ник из ме ђу срп ског на ро да и хри шћан ских др жа ва. За тим, као је дин стве на цр-
кве на по ли тич ка ор га ни за ци ја срп ског на ро да, она је мо гла и мо ра ла де ло ва ти и на об је ди ња-
ва ње по кре та у ра зним обла сти ма где је жи вео срп ски на род. По не где, као што је слу чај вр-
шач ког вла ди ке Те о до ра у Ба на ту за вре ме устан ка 1594, хи је рар хи ја се ста вља на че ло бу на-
ма. Ко ли ко су сви по кре ти, код Ср ба у аустро-тур ском ра ту 1593–1606. би ли под упли вом цр-
кве ви ди се по то ме, што су ово и Тур ци за па зи ли. За то се у овом ра ту па ле Срп ске цр кве и 
ма на сти ри као рет ко кад пре то га, а те ло св. Са ве узе то је из по па ље ног ма на сти ра Ми ле ше-
ва, пре не се но и спа ље но на вра ча ру код Бе о гра да, 1594. го ди не“;Ва са Чу бри ло вић, „Срп ска 
пра во слав на цр ква под Тур ци ма од XV до XIX ве ка“, стр. 104–105
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сла вље је на ста ви ло да бу де сто жер срп ског на ци о нал ног иден ти те та чи та-
вог на ро да, а по себ но Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни. Моћ ре ли ги је да об но ви 
и афир ми ше по ти сну те на ци о нал не иден ти те те, по сле го то во пе де сет го ди на 
вла да ви не ко му ни зма, по ста ће на ро чи то упа дљи ва у пе ри ду рас па да СФРЈ и 
гра ђан ског ра та у БиХ, у ко ме је до шло до ре ви та ли за ци је уло ге Срп ске пра-
во слав не цр кве у на ци о нал ном дис кур су срп ског на ро да и ја ча ња вер ске ком-
по нен те на ци о нал ног иден ти те та Ср ба на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је..

Уло га Срп ске пра во слав не цр кве у афир ма ци ји на ци о нал ног иден ти те
та срп ског на ро да у РС у вре ме рас па да СФРЈ и гра ђан ског ра та у БиХ

Ја ча ње на ци о нал них иден ти те та три нај ве ћа на ро да у Бо сни и Хер це го-
ви ни пре, то ком и на кон гра ђан ског ра та у по след њој де це ни ји два де се тог ве-
ка у нај ве ћој ме ри је по стиг ну то ја ча њем њи хо ве вер ске ди мен зи је, об зи ром 
да упра во ре ли ги ја пред ста вља глав ну раз ли ку из ме ђу Ср ба, Му сли ма на/Бо-
шња ка и Хр ва та. Об зи ром да је ре ли ги ја кључ ни фак тор „дру го сти“ у слу ча ју 
бо сан ско-хер це го вач ких ет нич ких за јед ни ца, она је увек има ла огром ну моћ 
да збли жи или одво ји љу де, на ро чи то у пе ри о ди ма по ли тич ких кри за ка да су 
се гра ни це из ме ђу „нас и њих“ на гла ша ва ле, а раз ли ке за о штра ва ле. Уло га ре-
ли ги је у бо сан ском ра ту, ме ђу тим, још увек пред ста вља кон тро верз ну те му и 
о њој се, као та квој, до ста рас пра вља ло и рас пра вља у на уч ним кру го ви ма – 
по зи ва ју ћи се на ис ку ства из вре ме на ко му ни стич ке Ју го сла ви је и ра ни јих пе-
ри о да, уло га ре ли ги је као глав ног по кре та ча ра то ва у Бо сни и Хер це го ви ни, и 
на Бал ка ну ге не рал но, се или ис ти че или мар ги на ли зу је.

Упр кос чи ње ни ци да су ре ли ги ја и ре ли гиј ске ин сти ту ци је угње та ва-
не и мар ги на ли зо ва не у пе ри о ду ко му ни зма5, што је зна чај но ума њи ло њи-

5 Aк тивно про мо ви са ње ко му ни стич ких иде ја мул ти ет нич но сти и „брат ства и је дин-
ства“, у чи та вој Ју го сла ви ји, па та ко и у БиХ, ни је под ра зу ме ва ло са мо „об ра чун“ са исто-
ри јом, већ и са дру гим „не при ја те љи ма“ ре жи ма, на пр вом ме сту са цр квом ко ја је, по себ но 
у слу ча ју пра во слав не цр кве и срп ског на ро да, ве ко ви ма пред ста вља ла сто жер на ци о нал них 
иде ја и би ћа чи та вог на ро да. На кон крат ког пе ри о да то ле ран ци је, Ти то је за по чео про гон хри-
шћан ских цр кви у Ју го сла ви ји, по чев ши са хап ше њем ан ти-ко му ни стич ки на стро је ног скоп-
ског ми тро по ли та Јо си фа 1950. го ди не. Овог по пу лар ног вер ског ли де ра, ко ји је тре ба ло да 
бу де иза бран за сле де ћег па три јар ха, ко му ни сти су ухап си ли на осно ву ла жних оп ту жби за 
ан ти-др жав но де ло ва ње. Пра во слав ни и ка то лич ки све ште ни ци ни су са мо ма сов но про те ри-
ва ни из Ба ња лу ке, већ су та ко ђе би ли жр тве фи зич ког на си ља, као у слу ча ју пра во слав ног 
ми тро по ли та Нек та ри ја за ко га су ко му ни сти твр ди ли да је био жр тва „спон та ног“ на си ља од 
стра не „раз бе сне ле омла ди не“, док се за пра во ра ди ло о ак ци ји ко му ни стич ких си ле џиј ских 
гру па, пре ру ше них у по ли ци ју. Про из вољ на хап ше ња и дру ге вр сте про го на усме ре них про-
тив цр кве, на ста ви ли су се и у ше зде се тим го ди на ма. Ста ње у ко ме се на ла зи ла Срп ска пра-
во слав на цр ква би ло је на ро чи то те шко за то што је она, за раз ли ку од ка то лич ке цр кве ко ја је 
до би ја ла мо рал ну, ма те ри јал ну и по ли тич ку по др шку од стра не Ва ти ка на, би ла пот пу но изо-
ло ва на и ли ше на би ло ка кве по мо ћи са стра не. По ред то га, она је из дво је на од стра не ре жи-
ма као ле гло ин три га ко ји ма су се, на вод но, про мо ви са ле „ве ли ко срп ске иде је“, чи ме су се 
и прав да ле ак тив но сти ре жи ма про тив ње. Без об зи ра на све, ка ко за кљу чу је Ба та ко вић, „За 
Ср бе је Срп ска пра во слав на цр ква, у мно го сла би јој по зи ци ји (од ка то лич ке цр кве прим. Ј. 
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хо ву уло гу у дру штву, би ло би те шко по ре ћи да је ре ли ги ја од и гра ла кључ-
ну уло гу у бо сан ском ра ту. Иако од ре ђен број екс пе ра та за Бал кан, пот пу-
но ис прав но, на гла ша ва чи ње ни цу да је ве ћи на Бо са на ца и Хер це го ва ца пре 
ра та мо гла да се опи ше као се ку лар на, пре не го ду бо ко ре ли ги о зна, об зи-
ром на то да, ка ко је ис так ну то, ре ли ги ја пред ста вља основ ну раз ли ку из-
ме ђу Ср ба, Му сли ма на/Бо шња ка и Хр ва та, ко ја је, у по је ди ним слу ча је ви-
ма, ви ше кул тур на и на ци о нал на не го ис кљу чи во вер ска, она је та ко ђе би ла 
мо тив рат них су ко ба. Ре ли ги ја је у БиХ има ла две кључ не уло ге; пр ва је то 
да су жр тве ве ћи ном би ра не на осно ву њи хо ве фор мал не при пад но сти пра-
во сла вљу, ка то ли чан ству или исла му; дру га уло га ре ли ги је од но си се на ин-
сти ту ци је, сим бо ле, ри ту а ле и иде о ло ги је пу тем ко јих је на си ље мо ти ви са-
но и оправ да ва но.

Рат у Бо сни и Хер це го ви ни, на рав но, пред ста вља са мо је дан при мер 
су ко ба у пе ри о ду на кон за вр шет ка хлад ног ра та у ко ме су вер ске раз ли ке из-
ме ђу уче сни ка од и гра ле кључ ну уло гу, што ни је за чу ђу ју ће об зи ром да је 
ре ли ги ја у сво јој иде о ло шкој ма ни фе ста ци ји од у век има ла зна чај ну уло гу у 
про мо ви са њу иден ти те та кроз опо зи ци ју дру гом. На кон хлад ног ра та ре ли-
ги је су по ста ле основ не по кре тач ке сна ге су ко ба ши ром све та, док су њи-
хо ве па ра диг ме за сно ва не на кон флик ту по ста ле скла ди шта мо ћи за вр ше-
ње на си ља, по ла га ње пра ва на те ри то ри ју и по нов но „ства ра ње“ исто ри је.

По ред то га што је за вре ме ра та пред ста вља ла основ ну раз ли ку из ме-
ђу раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца у Бо сни и Хер це го ви ни, ре ли ги ја је та ко-
ђе би ла и глав ни ко хе зив ни еле мент сва ке ет нич ке гру пе, као и сто жер об но-
вље них на ци о нал них иден ти те та. Ка да се ра ди о срп ској на ци о нал ној за јед-
ни ци, Срп ска пра во слав на цр ква и ре ли гиј ски сим бо ли зам, чвр сто ути сну-
ти у ствар не и мит ске исто риј ске до га ђа је, би ли су основ на по кре тач ка сна-
га иза „вра ћа ња“ иден ти те та свом на ро ду, „из гу бље ном“ у ери ко му ни зма. 
Уло га СПЦ у ра ту има ла је ве ли ки зна чај, исто као и ње на уло га у прет ход-
ним ра то ви ма у БиХ. Ути цај цр кве на дру штве ни и по ли тич ки жи вот на ци-
је по чео је зна чај но да ра сте од тре нут ка ка да је ко му ни стич ки си стем по чео 
да се уру ша ва. Опи су ју ћи си ту а ци ју у Бо сни и Хер це го ви ни по чет ком де-
ве де се тих го ди на, пре из би ја ња ра та, Не вен Ан ђе лић при ме ћу је да су „раз-
не про сла ве ко ри шће не…за иза зи ва ње све ја чих осе ћа ња ет нич ке при пад-
но сти“, те да је „ме ста ко ја су на та квим ску по ви ма ра ни је за у зи ма ли по ли-
ти ча ри, са да…за у зи ма ло све штен ство“ (An đe lić, 2003:195). Де ша ва ња око 
про сла ве шест ве ко ва ко сов ске бит ке у ве ли кој ме ри су по ка за ла моћ и ути-
цај цр кве на ши ро ке на род не ма се. Све ште ни ци су та да од и гра ли ве ли ку мо-
би ли за тор ску уло гу. У сво јим па ро хи ја ма они су ор га ни зо ва ли вер ни ке и са 

В.) и про га ња на од стра не ре жи ма због свог на вод ног на ци о на ли зма, по ста ла је ди ни но си лац 
срп ског на ци о нал ног и ре ли гиј ског иден ти те та, чи ји је ути цај био на ро чи то јак у ру рал ним 
обла сти ма Бо сне и Хер це го ви не.“; Ba ta ko vic, 1986, The Serbs of Bo snia and Her ze go vi na – Hi
story and Po li tics. Pa ris: Di a lo gue. pp.118 
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њи ма од ла зи ли на цен трал ну про сла ву обе ле жа ва ња го ди шњи це бит ке (Јев-
тић, 2002:159).

Уло га цр кве и ре ли гиј ског сим бо ли зма пре, то ком и на кон ра та ис так-
ну та је зва нич ним ус по ста вља њем ко сов ског кул та; по чет ком ра та Ви дов-
дан је про гла шен пра зни ком вој ске Ре пу бли ке Срп ске, а по ми ња ње Ко со-
ва би ло је че сто у го во ри ма по ли тич ких и вој них ли де ра. Цр ква се по на ша-
ла праг ма тич но ка да је у пи та њу би ла са рад ња са раз ли чи тим по ли тич ким 
пар ти ја ма, али је њен глав ни циљ би ло про ди ра ње у „ср ца и гла ве“ обич них 
Ср ба, и њи хов по вра так ре ли ги ји на кон де це ни ја вла да ви не ко му ни стич ке 
иде о ло ги је и про па ган де.

Ка ко ис ти че Ми ро љуб Јев тић: „СПЦ се у де ве де се тим го ди на ма XX 
ве ка по на ша ла на на чин ко ји је ука зи вао да јој је ве о ма ста ло да бу де сву да 
са на ро дом, а да ва ла је че сто и пе чат не ким зна чај ни јим до га ђа ји ма. Ти ме се 
по ка за ла као јед на од нај ва жни јих дру штве них ин сти ту ци ја чи је су од лу ке 
у мно го че му бит но ути ца ле на по ли тич ки жи вот, рас по ло же ње и по на ша-
ње на ро да“ (Ibid). Сим би от ска исто риј ска ве за из ме ђу Срп ске пра во слав не 
цр кве и на ро да че сто је ис ти ца на од стра не на ци о нал но опре де ље них по ли-
ти ча ра и ин те лек ту а ла ца у пе ри о ду ју го сло вен ске кри зе. Пре ма ре чи ма Јо-
ва на Ра шко ви ћа:„Срп ска пра во слав на цр ква је ве за на са срп ским на ро дом 
и на ци јом по то ме што је, мо же се ре ћи, не са мо ме та фо рич ки не го истин-
ски, срп ска др жа ва и на ци ја иза шла с ол та ра Срп ске пра во слав не цр кве. То 
је је дин ствен слу чај у хи сто ри ји да Цр ква фор ми ра и др жа ву и на ци ју“. Ра-
шко вић да ље на гла ша ва ва жност по све ће но сти пра во сла вљу, ис ти чу ћи да је 
срп ски на род био та ман то ли ко јак ко ли ко је имао сво ју пра во слав ну ду хов-
ност, а ка да ју је гу био – он да је гу био бит ке (Ра шко вић, 1990:164).

Цр ква је има ла ак тив ну уло гу у дру штве ној мо би ли за ци ји то ком тра-
ја ња ју го сло вен ске кри зе и ра та у БиХ, чвр сто сто је ћи иза Ре пу бли ке Срп ске 
и ње них ин сти ту ци ја све вре ме, без об зи ра на по ли тич ке по те зе и од лу ке по-
ли тич ког ру ко вод ства Ср би је, ко је се у раз ли чи тим пе ри о ди ма пот пу но раз-
ли чи то и од но си ло пре ма сво јим су на род ни ци ма са дру ге стра не Дри не. Ка-
да је ср би јан ско ру ко вод ство окре ну ло ле ђа Ср би ма у БиХ и уве ло санк ци је 
Ре пу бли ци Срп ској, цр ква је ста ла на стра ну пре ко дрин ских Ср ба. Њен став 
у ве зи од лу ке ср би јан ског ру ко вод ства ја сно је ис так нут у зва нич ној из ја ви: 
„Срам но је и не мо рал но и љу ди не до стој но да се, у тре нут ку ка да је сав срп-
ски на род не пра вед но при ко ван за стуб сра ма, по кре ћу ха ран ге про тив по је-
ди на ца или гру па на на чин ка ко је то до не дав но ра ђе но у свим ко му ни стич-
ким зе мља ма или да се за јед нич ка од го вор ност за све што је рђа во и учи ње-
но пре ба цу је на по је дин це ра ди оправ да ња се бе. Још ви ше је за осу ду, пред 
про ли ве ном кр вљу за сло бо ду нај бо љих си но ва ово га на ро да, пред бу дућ-
но шћу и не под ми тљи вим су дом исто ри је да зва нич на Ср би ја и Цр на Го ра… 
за ве ду… бло ка ду и санк ци је сво јој рас пе тој бра ћи у Ре пу бли ци Срп ској и 
Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни. Пи ла тов ским пра њем ру ку сво јих у кр ви сво је 
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на па ће не бра ће, под при ти ском моћ ни ка ово га све та, ни шта се не ће ре ши ти, 
а образ и ду ша и до сто јан ство лич но и на род но ће се из гу би ти… Цр ква, без 
об зи ра на сва зби ва ња и ру ше ња, оста је уз свој на род де ле ћи са њим и до-
бро и зло…“ (По ли ти ка, 1994:12).

За раз ли ку од че сто про бле ма тич них и оп те ре ће них ве за из ме ђу цр-
кве и вла сти у Ср би ји, чи је су се по ли тич ке од лу ке у кри зним де ве де се тим 
го ди на ма че сто ко си ле са ста во ви ма СПЦ, по ли тич ки ли де ри у Ре пу бли ци 
Срп ској увек су по ка зи ва ли ви ше по што ва ња за ста во ве и ми шље ња вер-
ских зва нич ни ка. Та ко у по ли тич ком про гра му Срп ске де мо крат ске стран-
ке из 1996. го ди не, у де лу по све ће ном др жав ним пи та њи ма, а на те му ме-
ста ко је би СПЦ тре ба ло да за у зме у окви ру др жа ве сто ји сле де ће: „Срп ска 
пра во слав на цр ква ко ја је очу ва ла срп ски на род кроз ве ко ве, мо ра да за у зме 
ва жно ме сто у Срп ској др жа ви… Срп ској пра во слав ној цр кви тре ба омо-
гу ћи ти да се сло бод но раз ви ја на сво јим све то сав ским осно ва ма“.6 Од са-
мог на стан ка Ре пу бли ке Срп ске, Срп ска пра во слав на цр ква је при зна та као 
кључ на мо рал на сна га; др жав ни сим бо ли као што су за ста ва и хим на до би-
ли су ја сне пра во слав не сим бо ле, по ли ти ча ри иду у цр кву, по диг нут је ве ли-
ки број но вих и об но вље но мно штво оште ће них и сру ше них хра мо ва, а ве-
ро на у ка је уве де на у школ ске про гра ме као оба ве зан, а не из бор ни пред мет 
(Ра дић, 2002:296).

ЗА КЉУ ЧАК

У Бо сни и Хер це го ви ни, као и на дру гим те ри то ри ја ма на се ље ним 
Ср би ма, за вре ме тур ске оку па ци је уло гу чу ва ра срп ске ду хов но сти и иден-
ти те та го то во у пот пу но сти је пре у зе ла Срп ска пра во слав на цр ква, а са мо 
по и ма ње ет нич ког иден ти те та по ста ло је не рас ки ди во ве за но за ре ли гиј ско-
цр кве ну при пад ност. Ин сти ту ци ја СПЦ за угње та ван срп ски на род пред ста-
вља ла је мно го ви ше од са ме ре ли ги је; она је сим бо ли зо ва ла срп ску исто ри-
ју, иден ти тет, кул ту ру, про шлост и са да шњост – чи та ва срп ска ци ви ли за ци-
ја, по ти ски ва на и уни шта ва на од стра не ото ман ских оку па то ра, са чу ва на је 
у окви ру цр кве. Као што при ме ћу је Ду шан Ба та ко вић, до га ђа ји из пе ри о да 
ото ман ске вла да ви не „мо гу се по сма тра ти као део про це са „lon gue du ree“ 
ко ји је озна чио по сте пе но пре тва ра ње три раз ли чи те кон фе си је у три раз-
ли чи та ре ли гиј ска иден ти те та“ (Ba ta ko vic, 1996:11). Овај про цес је ко нач но 
до вео до не по врат ног ет но-кул ту рал ног раз два ја ња му сли ман ске, ка то лич ке 
и срп ске пра во слав не по пу ла ци је. На и ме, ка да су мо дер ни кон цеп ти на ци-
ја и на ци о на ли зма фор му ли са ни у де вет на е стом ве ку, иден ти те ти бо сан ско-
хер це го вач ких ет нич ких за јед ни ца већ су би ли чвр сто уте ме ље ни на њи хо-
вој ре ли гиј ској при пад но сти. Ка ко ис ти че Ба та ко вић:„До по чет ка 19. ве ка, 
ве ка на ци о на ли зма par ex cel len ce, тен ден ци ја ка по ве зи ва њу од ре ђе не ре ли-

6 Срп ска де мо крат ска стран ка – Про грам, 1996
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ги је са ет но-на ци о нал ним ко лек ти ви те том би ла је из у зет но ве ли ка. Пре ци-
зно, то је зна чи ло да су ве ћи на пра во слав них вер ни ка би ли Ср би, ве ћи на ка-
то ли ка Хр ва ти, док су Му сли ма ни се бе по сма тра ли као исла ми зи ра не Сло-
ве не (Ср бе и Хр ва те, и, евен ту ал но, бо сан ске Му сли ма не у ка сном два де се-
том ве ку)“ (Ibid). У фор ми ра њу на ци о нал не све сти срп ског на ро да у БиХ, 
пре ма то ме, од лу чу ју ћу уло гу од и гра ла је Срп ска пра во слав на ве ра под чи-
јим је ути ца јем ство рен и об ли ко ван на ци о нал ни иден ти тет Ср ба, и ко ја и 
да нас пред ста вља ње гов кључ ни еле мент.
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Re li gion and Na ti o nal Iden tity of Serbs in the 
Re pu blic of Srp ska and Bo snia & Her ze go vi na

Abstract

In this ar tic le the aut hor analyses the ro le and im por tan ce of the re li gion 
in the for ma tion and af fir ma tion of the na ti o nal iden tity of Serbs in the Re pu blic 
of Srp ska and Bo snia and Her ze go vi na. It is emp ha si zed that re li gion re pre sents 
one of the key ele ments of the Serb na ti o nal iden tity, but that, be ca u se of the spe-
cial hi sto ri cal and so cial cir cum stan ces, her ro le in the af fir ma tion of the iden tity 
of Serbs in RS and B&H is even gre a ter than it is in the ca se of the Serbs in ot her 
re gi ons. Mass con ver sion of the Ort ho dox po pu la tion to Islam, which hap pe ned 
af ter the Ot tman con qu ests, and the et hnic mix tu re that, as a re sult of tho se con-
ver si ons, has had sha ped Bo snian-Her ze go vi nian so ci ety for cen tu ri es, ha ve had 
cre a ted spe ci fic so cial, po li ti cal and cul tu ral con di ti ons be ca u se of which the re li-
gion has be ca me the key ele ment of na ti o nal iden ti ti es of all the lo cal com mu ni-
ti es, in clu ding the Serb pe o ple.

Key words: re li gion, na ti o nal iden tity, Ser bian Ort ho dox Church, Serbs, 
Bo snia & Her ze go vi na, Re pu blic of Srp ska
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PRIRODA NOVOG ZAVETA: 
KNJIŽEVNA, ISTORIJSKA I TEOLOŠKA PERSPEKTIVA

Rezime:

Novi zavet je fundamentalni dokument hrišćanstva. Ipak, na pritisak duha dekon
strukcija koji prožima savremeno društvo i teološke krugove sve je veća nesigurnost oko 
najosnovnijih pitanja u vezi ovog korpusa literature. Ovaj rad se vraća ispitivanju teme
lja i definiše prirodu Novog zaveta. Zastupa tezu da je Novi zavet kompleksni fenomen čija 
priroda se može razumeti jedino kroz integrativnu analizu njenih književnih, istorijskih 
i teoloških aspekata. Predlaže da se interpretacija Novog zaveta ne može svesti na „či
sto književni“ i „čisto istorijski“ poduhvat, jer priroda ove literature zahteva hermeneu
tiku koja gradi na rezultatima književne i istorijske analize, ali u isto vreme u centar pa
žnje stavlja narativno-teološku analizu usredsređenu na „veliku priču“ o stvoritelju i nje
govom svetu.

Ključne reči: Novi zavet, kanon, hermeneutika, „velika priča“.

Hrišćanstvo, kao svetska religija, izvršilo je neuporedivi uticaj na raz-
mišljanje i život milijarde ljudi tokom poslednjih 2000 godina. U tom oblikova-
nju ljudske svesti i iskustva Novi zavet je odigrao suštinsku ulogu. Stoga se ova 
literatura sa pravom može nazvati „fundamentalnim tekstom ljudske istorije“.1 

U poslednjih 300 godina Novi zavet je postao predmet naučnog istraživa-
nja. Zahvaljujući ovim naporima danas mnogo više znamo o ovom korpusu li-
terature nego ikada ranije u istoriji.2 U isto vreme, prisutna je konfuzija viso-
kog stepena kada je reč o najosnovnijim pitanjima. Razlog nesigurnosti se krije 
u mentalitetu dekonstrukcije koji kao odraz savremene kulture prožima kako po-
pularne, tako i teološke, ali i crkvene krugove. U protekloj deceniji bili smo sve-
doci brojnih nastojanja ovog duha da redefiniše prirodu i autoritet Novog zave-
ta projekcijom različitih „novih“ perspektiva na Hristov život i istoriju ranohri-
šćanske crkve (npr. Da Vinči kod, Jevanđelje po Judi). Ovaj naučni rad nije još 

1  Gerd Theissen, Fortress Introduction to the New Testament (Minneapolis, Minn.: For-
tress, 2003), vii.

2  Za odličan sveobuhvatan pregled savremenih naučnih diskusija u vezi različitih grana 
novozavetnih studija, videti Scot McKnight i Grant R. Osborne (ur.), The Face of New Testament 
Studies (Grand Rapids, Mich.: Baker; Leicester: Apollos, 2004).
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jedan u nizu apologetskih pokušaja da se odbrane tradicionalni hrišćanski stavo-
vi po pitanju autoriteta Novog zaveta u kontekstu savremene diskusije. Naš cilj 
je da vrativši se temeljima ukažemo na najosnovnije karakteristike Novog zave-
ta kao literature koje ni jedna naučna diskusija nema pravo da ignoriše. Osvetlja-
vajući Novi zavet iz književne, istorijske i teološke perspektive uvidećemo slože-
ni karakter ove literature čije razumevanje zahteva hermeneutiku koja će je izba-
viti iz „hajdučke pećine nauke“ i u isto vreme sačuvati od „ograničene, tvrdokor-
ne i isključive pobožnosti“.3

1. Šta je Novi zavet?

Isus iz Nazareta, centralni lik hrišćanstva, nije napisao ni jednu knjigu. Na-
kon njegove smrti, njegovi sledbenici su počeli da pišu spise različitih žanrova o 
njemu, kao i o izazovima i nadanjima hrišćanskih zajednica koje su tvrdile da ga 
slede. Iako ovi autori nisu pisali sa namerom stvaranja hrišćanskog korpusa lite-
rature pod nazivom „Novi Zavet“, crkva je prepoznala poseban karakter nekih od 
ranohrišćanskih spisa i kanonizovala ih u mini biblioteku od 27 knjiga koja je da-
nas poznata pod imenom „Novi zavet“. Ove knjige su nastale u prvom veku n.e. i 
napisane su na grčkom jeziku koji je bio lingua franca tog vremena. 

Svaki od spisa Novog zaveta je napisan kao knjiga za sebe. Autori jevan-
đelja, koje nazivamo evanđelistima, nisu ni sanjali da će se njihova dela naći jed-
nog dana u kolekciji od četiri jevanđelja, a još manje da će stajati u istom kano-
nu rame uz rame sa čitavim nizom ranohrišćanskih dokumenata različitih stilova 
i žanrova. Pavle se nadao da će neke od njegovih poslanica biti pročitane i u dru-
gim crkvama mimo adresata (npr. 2Kor. 1:1-2; Kol. 4:16), međutim nije ni pomi-
šljao da bi njegovi spisi mogli da se rašire po čitavom svetu i to u obliku kolek-
cije, a još manje da će ih milioni ljudi čitati na pet kontinenata nakon dva mile-
nijuma u tom obliku. Ni knjiga Otkrivenje nije napisana sa namerom da bude vr-
hunac biblijskog kanona, jedna vrsta „finala“ u kojem se sve biblijske knjige su-
sreću i ključne teme istorije spasenja dovode do ispunjenja.4 Ipak, Novi zavet kao 
zbirka, zajedno sa spisima Starog zaveta, prepoznata je od strane hrišćanske cr-
kve kao „Sveto Pismo“ i smatra se širom sveta nadahnutim i ključnim svedočan-
stvom o Isusu Hristu koje je normativno za verovanje i praksu hrišćanstva.

Novi zavet ne može da stoji sam za sebe; zajedno sa knjigama Starog zave-
ta čini jednu celinu koja je osnova hrišćanske vere. Prvi hrišćani su gledali na Stari 
zavet, tačnije na Septuagintu kao na svoju Bibliju, koja je bila od suštinskog znača-
ja u formiranju identiteta novonastale hrišćanske crkve. Postojala je međutim zna-

3  N.T. Wright, The New Testament and the People of God (Christian Origins and the Que-
stion of God, 1; Minneapolis, Minn.: Fortress, 1992), 4.

4  Za odličnu demonstraciju ove teze, videti William J. Dumbrell, The End of the 
Beginning: Revelation 21–22 and the Old Testament (The Moore College Lectures; Ho-
mebush West: Lancer Books, 1985).
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čajna razlika između pristupa ovoj literaturi u sinagogi i u hrišćanskim krugovima. 
Hrišćanstvo je sa jedne strane pokazalo visok stepen lojalnosti prema Starom zave-
tu kao prema Božjem otkrivenju, ali u isto vreme distanciralo se od nekih staroza-
vetnih praksi kao što je obrezanje.5 Hrišćanska vera je bila usredsređena na osobu, 
a ne na knjigu. Ranohrišćansko propovedanje je bilo duboko hristocentrično, a je-
vrejski spisi su bili od velike koristi u ekspoziciji i odbrani hrišćanske vere. U apo-
stolskoj kerigmi Stari zavet je korišćen „selektivno … sa naglaskom na proročkim 
i mesijanskim elementima“ koji su našli svoje ispunjenje u Isusu iz Nazareta.6 Ovaj 
pristup se ogleda i u izjavi Pavla, koji u 2Kor. 3:14 tvrdi da se Stari zavet može ra-
zumeti jedino „u Hristu“ (en Hristō). Dakle pogrešno je govoriti o Novom zavetu 
kao o hrišćanskoj Bibliji, jer se Novi zavet oslanja na Stari zavet i postoji jedinstvo 
između ova dva korpusa literature. U tradicionalnoj hrišćanskoj misli Stari zavet je 
isto toliko svet i validan kao i Novi zavet, iako u kanoničnom kontekstu on popri-
ma novu ulogu u odnosu na njegovu ulogu pre hrišćanske ere.

Razumevanje Novog zaveta kao literature treba da počne pre svega od na-
slova. Izraz „Novi zavet“ sve do kraja drugog veka n.e. nije upotrebljen za ozna-
čavanje korpusa literature koji bi za hrišćane imao autoritativan značaj.7 Sam 
izraz se prvi put pojavljuje u Jer. 31:31 (jevr. berit hadashah) kao obećanje, oko 
600 godina pre Isusovog rođenja: „Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti s 
domom Izrailjevim i s domom Judinijem nov zavjet.“ „Nov“ se u ovom kontekstu 
treba razumeti kao „obnovljen“, iako se ovaj predskazani zavet razlikuje od onog 
koji je učinjen sa Izrailjskim ocima (31:32). Pod uticajem ovog obećanja, koje 
podrazumeva novi odnos sa Bogom i nove okolnosti u Božjem narodu (31:31-
34), jedna grupa jevreja je u drugom veku p.n.e. osnovala „Novi zavet u zemlji 
Damasku“ (CD 6.19; 8.21; 20.12) kao reakciju na tendencije ka helenizaciji u Ju-
daizmu. Iz te grupe je nastala kasnije esenska zajednica.8 Septuagina prevodi be
rit hadashah grčkim izrazom kainē diathēkē („Novi zavet“), koji se pojavljuje 

5  Tajsen (Theissen, Introduction, 13) tvrdi da su prvi hrišćani videli u svetlu onoga što je 
Hristos učinio „duboku ambivalenciju u svetim spisima koje su poštovali kao Božje otkrivenje“. 
Pavlovo zapažanje, da „slovo ubija, a Duh oživljava“ (2Kor. 3:6) je verovatno jedan od najjasnijih 
novozavetnih izraza ove ambivalentnosti.

6  Harry Y. Gamble, „Canon – New Testament“ u ABD, I, 852-861(853).
7  Rani hrišćani su u svojoj polemici sa jevrejima suočavali stari zavet sa novim, posebno 

kada su pokrenuta pitanja poput obrezanja (Tertulijan, Adversus Iudaeos 3). Do drugog veka „Novi 
zavet“ je postao naziv za kolekciju ranohrišćanskih spisa na koje je crkva gledala kao na Sveto Pi-
smo (Irinej, Adv. Haer. 4.15.2; Klement Aleksandrijski, Strom. 1.5; 5,85.1). Jevrejski spisi su dobi-
li naziv „Stari zavet“ (Meliton, Fragm. 4; Irinej, Adv. Haer. 4.15.2), koji je poznat iz 2Kor 3:14 gde 
označava spise koji su se koristili u sinagogi.

8  Osnivač ove zajednice je tzv. „učitelj pravde“, koji je bio najverovatnije jevrejski prvo-
štenik proteran iz svoje službe sredinom drugog veka p.n.e. On je iz jedne reformne grupe stvorio 
sektu kojeg je nazvao „moj zavet“ (1QH V, 23). Izraz „novi zavet“ se nije odomaćio kod esena. Oni 
su svoju zajednicu nazivali „zavet blagodati“, „večni zavet“ ili „zavet večnog zajedništva“ (The-
issen; Introduction, 3). U vezi nastanka i teologije esenske zajednice, kao i njene veze sa hrišćan-
stvom, videti npr. Anto Popović, Novozavjetno vrijeme: povijesno-političko i religiozno-kulturno 
okruženje (Biblica, 6; Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2007), 307-335.
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na više mesta u Novom zavetu.9 Posebno je značajno Isusovo pove zivanje svoje 
žrtve sa „[novim] zavetom“ u kontekstu poslednje večere.10 Na osnovu Isusove 
izjave u noći pre njegovog hapšenja hrišćani su verovali da je kroz smrt i vaskr-
senje Hrista „Bog obnovio zavet sa novim dimenzijama“ što podrazumeva „pro-
širenje granica zaveta van okvira Izrailja uključivanjem neznabožaca u Božji na-
rod“.11 Kasnije je u Poslanici Jevrejima iznet detaljan argument po kojem je novi 
zavet kao bolji zavet (kao ugovor, a ne kao Pismo) zauzeo mesto starog zave-
ta (pogl. 8–10), iako to ne podrazumeva diskreditovanje spisa Starog zaveta kao 
Božje otkrivenje.

Model u stvaranju novozavetne kolekcije svetih spisa bio je Stari zavet. 
Kao što su jevreji sakupili spise koji su poslužili kao svedočanstvo o stvaranju 
i primeni Sinajskog (prvog) zaveta, rani hrišćani su takođe počeli da sakupljaju 
dokumente koji su svedočili o novom zavetu u Hristu. Možemo da se složimo sa 
zapažanjem Ermana (Ehrman) da je karakter hrišćanstva strogo određen „knji-
gom“ po uzoru na Judaizam, koji je bio prva „religija knjige“ u zapadnoj civili-
zaciji. Ovakav koncept religije je bio jedinstven u antičkom politeističkom svetu 
u kojem knjige nisu igrale skoro nikakvu ulogu u religioznom životu, budući da 
ispovedanje „ispravnih doktrina“ nije bilo od značaja, niti se očekivalo da religi-
ja utiče na svakodnevni život pripisujući određeni „etički kod“ ponašanja učesni-
cima u ritualima.12 

Iako u potpunosti različita po žanrovima, novozavetna literatura je sledila 
model Starog zaveta i po pitanju književne kulture. Naime, sa nastankom Septu-
aginte Judaizam je stvorio svoju osnovnu literaturu na grčkom jeziku, koja nije 
napisana uzvišenom formom grčkog, već svakodnevnim jezikom, tzv. koinē grč-
kim.13 Ovakva praksa bila je suprotna praksi u nejevrejskoj antičkoj literaturi.14 
Budući da je Septuaginta bila Biblija prvih hrišćana, nije iznenađenje da je ona 
izvršila suštinski uticaj kako na jezik tako i na stil novozavetnih spisa koji su na-

9  Lk. 22:20; 1Kor. 11:25; 2Kor 3:6; Jevr. 8:8; 9:15. U Jevr. 12:24 koristi se sinonimni izraz 
nea diathēkē („Novi zavet“), a u 2Kor. 3:4 se pojavljuje izraz „stari zavet“ (palaiā diathēkē) koji 
podrazumeva postojanje novog.

10  Dok se u Lk. 22:20 i 1Kor. 11:25 spominje „novi zavet“, u Mt. 26:28 i Mk. 14:24 sto-
ji samo „zavet“.

11  Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (ABRL; New York: Dou-
bleday, 1997), 4.

12  Bart D. Ehrman, Whose Word is It? The Story Behind Who Changed the New Testament 
and Why (London: Continuum, 2006), 17-20.

13  Značenje izraza koinē je „običan“ – koinē grčki je bio narodni jezik, jezik svakod-
nevnih ljudi.

14  Novozavetni naučnici 19. veka suprotstavljaju Hochliteratur („visoka literatura“) koja 
je nastala u krugu obrazovane više klase grčko-rimskog sveta i Kleinliteratur („popularna literatu-
ra“) koja je potekla iz niže klase. Novozavetna literatura se svrstava u klasu „popularne literature“, 
međutim budući da je antička literatura ovog profila skoro u potpunosti izgubljena, na novozavetne 
spise se može gledati kao na svojevrsnu literaturu.
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pisani takođe koinē grčkim da bi svako mogao da ih razume.15 Novi zavet je je-
dinstven u tom pogledu da iako su njegovi autori potekli iz relativno edukovane 
klase i u skladu sa time posedovali književnu kompetenciju, svoja dela su ipak 
uputili prvenstveno svakodnevnim ljudima bez formalnog obrazovanja. Stoga 
Tajsen sa pravom govori o „premošćavanju barijera među klasama“ kao osnov-
nom obeležju Novog zaveta.16 Po našem mišljenju ovaj fenomen se može obja-
sniti pre svega pastoralnom svrhom pisanja novozavetnih dokumenata. O vezi 
pastoralne agende pisaca i nastanka Novog zaveta kao literature DeSilva odlič-
no zaključuje:

Ovi tekstovi nikada ne bi nastali da pre svega nije bilo raznovrsnih briga i 
izazova sa kojima su se rani hrišćani suočavali. Svaki tekst je napisan da poslu-
ži određenoj pastoralnoj potrebi i pruži odgovor na niz važnih pitanja koja su po-
tekla iz života crkve. Budući da su ovi tekstovi dali tako dobar odgovor na ova 
večna pitanja, postali su osnovna referentna tačka i za sve buduće generacije hri-
šćana.17

Sa pojavom novih izazova u narednim decenijama i vekovima, hrišćani su 
se iznova okretali ovim tekstovima tražeći mudrost u apostolskom svedočanstvu 
sa verom da se na taj način savetuju sa samim Gospodom.

Kakvu vrstu kolekcije imamo u Novom zavetu? Odgovor na ovo pitanje 
značajno utiče na naš pristup Novom zavetu kao literaturi. Sagledavanje Novog 
zaveta sa sa književne, istorijske i teološke tačke gledišta pomoći će nam pre sve-
ga da ne zaboravimo da fenomen kanoničnosti ne umanjuje individualni karak-
ter pojedinačnih biblijskih knjiga, i pored njihovog dodatnog značaja koji imaju 
u kontekstu kanona.

2. Književni aspekat

Novi zavet nije homogena literatura kako se to na prvi pogled čini. Reč je o 
kolekciji raznovrsnih dokumenata, koji su nastali u vremenskom rasponu od oko 
pet decenija u prvom veku n.e. Iako su 9 od 27 dokumenata anonimni,18 broj no-
vozavetnih autora i koautora je više od 10 (Timotije, Silvan i Sosten se navode 
kao koautori nekih od Pavlovih poslanica). Ovi autori uputili su svoje spise razli-
čitim adresatima, bilo da je reč o pojedincima, mesnim crkvama, grupi crkava u 

15  U vezi uticaja Septuaginte na jezik Novog zaveta kao i njene uloge u novozavetnim 
studijama, videti R. Timothy McLay, The Use of the Septuagint in New Testament Research (Grand 
Rapids, Mich.: Eerdmans, 2003).

16  Gerd Theissen, The New Testament: A Literary History (prev. Linda M. Maloney; Mi-
nneapolis, Minn.: Fortress, 2012), 12.

17  David A. DeSilva, An Introduction to the New Testament: Context, Methods & Ministry 
Formation (Downers Grove, Ill.: IVP Academic; Nottingham: Apollos, 2004), 29.

18  Anonimni dokumenti su sledeći: četiri Jevanđelja, Dela Apostolska, Jevrejima i Jova-
nove poslanice. Njihovi naslovi u grčkom tekstu su kasnijeg porekla i odražavaju (verujemo isprav-
no) ranohrišćansku tradiciju.
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određenom regionu ili široj publici bez obzira na geografsku lokaciju. Takođe su 
i njihovi ciljevi pisanja različiti. Očigledno, Novi zavet je kompleksan književni 
fenomen, stoga svest o njegovom karakteru treba da sačuva tumača od simplistič-
ke generalizacije. Tako citirajući određenu novozavetnu knjigu mnogo je isprav-
nije navesti autora (npr. „Matej smatra…“, „apostol Pavle kaže…“ ili „po Jova-
nu…“), nego kazati „Novi zavet tvrdi…“, jer Novi zavet nije „knjiga“ u doslov-
nom smislu. 

Sa hermeneutičke tačke gledišta jedna od najbitnijih književnih osobina 
Novog zaveta je raznovrsnost žanrova. Možemo da identifikujemo četiri glav-
ne književne vrste: jevanđelja, dela, poslanice i apokalipsu. Istraživanja Aunija 
(Aune) i Bergera detaljno dokazuju da ovi žanrovi nisu nepoznati u grčko-rim-
skom svetu, jer odgovaraju antičkim biografijama, istorijskoj, epistolarnoj i apo-
kaliptičkoj literaturi.19 Svaki od ovih žanrova je kompleksan na svojstven način i 
zahteva studiju za sebe.

Kakvu ulogu igraju žanrovi u egzegezi? Svaki žanr je „specifičan način 
predstavljanja određenog aspekta realnosti“.20 Stoga Hirš (Hirsch) tvrdi da je „ra-
zumevanje značenja [nekog teksta] u potpunosti vezano za [pitanje] žanra“.21 Ova 
izjava na prvi pogled (izvučena iz konteksta) odaje utisak hermeneutičke neurav-
noteženosti, međutim cilj ovog književnog kritičara je da naglasi važnost unu-
trašnjih tekstualnih karakteristika pri interpretaciji, koje su često zanemarene u 
odnosu na spoljašnji kontekst (Sitz im Leben) u novozavetnoj egzegezi. U skla-
du sa ovim zapažanjem Bejli (Bailey) odlično ilustruje suštinu problema analogi-
jom iz društvenog života: kao što svako društvo ima svoje ustaljene obrasce ko-
municiranja čije nepoznavanje čini mučnim snalaženje u tom „stranom“ okruže-
nju, slično tome ignorisanje žanra pri pokušaju da se razume novozavetni tekst 
dovodi do konfuzne egzegeze zbog nerazumevanja onoga što se u tekstu doga-
đa.22 Kritika žanra, kao relativno mlada disciplina u okviru novozavetnih studija, 
nastala je kao odgovor na ovu potrebu.23 Ona se bavi izučavanjem žanra pojedi-
nih biblijskih knjiga i kraćih tekstova obraćajući pažnju na karakteristike žanra, 
kao i na strukturalne osobine i dinamiku njegove upotrebe. Kritika žanra je zna-

19  David E. Aune, The New Testament in Its Literary Environment (Library of Early Chri-
stianity; Philadelphia, Pa.: Westminster, 1987); Klaus Berger, “Hellenistische Gattungen im Neuen 
Testament”, ANRW, II.25.2, 1031-1432.

20  Gary Saul Morson and Caryn Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics (Stan-
ford, Calif.: Stanford University Press, 1990), 275.

21  E.D. Hirsch, Validity in Interpretation (New Haven, Conn.: Yale University Press, 
1967), 76.

22  James L. Bailey, „Genre Analysis“ u Hearing the New Testament: Strategies for In
terpretation, ur. Joel B. Green (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans; Carlisle: Paternoster, 1995), 197-
221(197-198).

23  Martin Dibelius i Rudolf Bultman su bili prvi u novozavetnim studijama koji su u svo-
jim istraživanjima poklonili pitanju žanra temeljnu pažanju. Za njihov doprinos na području kritike 
forme, videti Vernon Robins, „Form Criticism“ u ABD, II, 841-844.
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čajan, ali ne i jedini ključ u otkrivanju značenja teksta. Kao značajna alatka eg-
zegeze od velike je koristi za razumevanje karaktera i funkcije biblijskog teksta.24

3. Istorijski aspekat

„Novozavetna istorija“ je neodvojiva od „stvarne istorije“. Događaji opi-
sani u jevanđeljima su vezani za teritoriju Palestine, Dela Apostolska su selekti-
van izveštaj o širenju hrišćanstva od Jerusalima sve do Rima, poslanice su napi-
sane hrišćanskim zajednicama u poznatim antičkim rimskim i grčkim gradovima, 
dok je knjiga Otkrivenje kružno pismo upućeno crkvama u Maloj Aziji. Budući 
da Novi zavet nije nastao u vakuumu, razumevanje Isusa i širenja hrišćanstva u 
velikoj meri zavisi od poznavanja istorijsko-društvenih okolnosti prvog veka n.e. 
Karakter Novog zaveta zahteva izučavanje najmanje tri različita, ali usko pove-
zana područja.

 Pre svega, neophodno je imati na umu da su primarni adresati novozavet-
nih spisa ljudi koji su živeli u određenim istorijsko-društvenim okolnostima u pr-
vom veku n.e. i suočavali su se sa konkretnim izazovima zbog konflikta izme-
đu Božjeg poziva i zahteva društva i kulture. Slično njima ni heroji Novog zave-
ta nisu vanvremenski, mitski likovi, već istorijske ličnosti koje su bile u dodiru 
sa ljudima poznatima i mimo biblijskog teksta. Istorijski karakter teksta je poseb-
no naglašen u spisima Luke: npr. Jovan Krstitelj je započeo svoju službu u vreme 
poznatih vladara i verskih vođa (Lk. 3:1-2), Isus je razapet za vreme Iroda i Pon-
cija Pilata (Dela 4:27), Pavle je branio ugled jevanđelja pred poznatim ličnosti-
ma svog vremena poput Agripe i Fista (Dela 25–26) itd. Mnoštvo primera potvr-
đuje da i naizgled jasni detalji novozavetnih tekstova mogu biti pogrešno shva-
ćeni ignorisanjem istorijskog, društvenog i religioznog konteksta. Stoga, potreb-
no je tekstove sagledati u svetlu pozadine i običaja vremena u kojem je „Reč po-
stalo telo“ (Jn. 1:14). Ovaj zadatak ni malo nije lak. Iako je era Rimske imperije 
dobro poznata, Isus i njegovi učenici su kao Jevreji započeli svoj rad u relativno 
beznačajnoj Palestini prvog veka n.e. Novozavetni spisi svedoče da je jevanđe-
lje vrlo brzo prekoračilo granice ovog marginalnog regiona i načinilo intenzivan 
prodor u grčko-rimskom svetu. Budući da je Palestina već od vremena Aleksan-
dra Velikog bila izložena snažnom helenističkom uticaju, a sa druge strane pro-
dor hrišćanstva kao religije utemeljene na Judaizmu je ne u maloj meri oblikova-
lo lice Rimskog carstva, ova dva „sveta“ – judejski i grčko-rimski – su neodvoji-
va.25 Stoga, egzegeza Novog zaveta zahteva temeljno poznavanje oba konteksta.26

24  U vezi uloge kritike žanra u novozavetnoj egzegezi, videti npr. Brook W.R. Pearson i 
Stanley Porter, „The Genres of the New Testament“ u A Handbook to the Exegesis of the New Te
stament, ur. Stanley E. Porter (Leiden: Brill, 2002), 131-165.

25  Eduard Loze, Svet Novog zaveta: verske i političke prilike u Hristovo vreme (prev. Ra-
domir Rakić; Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 1986), 8.

26  Za uvod u pozadinu Novog zaveta, videti npr. Loze, Svet Novog zaveta; Popović, No
vozavjetno vrijeme.
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 Na drugom mestu, iza rađanja svake pojedine novozavetne knjige krije 
se čitava istorija. Nastanku su predhodile određene potrebe ili situacije, koje su 
izazvale dileme i poslužile kao povod za pisanje. Nadovezivanje na lokalne pro-
bleme je najočiglednije kod Pavlovih poslanica, koje se obraćaju pojedincima ili 
konkretnim hrišćanskim crkvama u nekom gradu ili regionu. One nastoje da obli-
kuju razmišljanje čitalaca po doktrinalnim, etičkim i društvenim pitanjima. Me-
đutim, doslovna primena nekih od apostolovih saveta u XXI veku pokazatelj je 
pogrešnog pristupa tekstu. Tako npr. Pavlov savet ženama da ćute u crkvi (1Kor. 
14:34) i nose marame (1Kor. 22:2-16), uputstva po pitanju obroka (1Kor 10:25) 
i odnosa prema robovima (Efesc. 6:5-9) imaju svoju lokalnu istoriju čije ignori-
sanje neminovno dovodi do površnog tumačenja i pogrešne primene. Ahtimajer 
(Achtemeier), Grin (Green) i Tompson (Thompson) pomalo humorično ilustruju 
u svom Uvodu u Novi Zavet potencijalni nesporazum koji bi nastao kada bi osoba 
bez predznanja o hrišćanstvu i Judaizmu pokušala da razume Filim. 1–2: „Pavle, 
sužanj Hrista Isusa, i brat Timotej, dragom Filimonu, našem saradniku, sestri Ap-
fiji, Arhipu, našem saborcu, i crkvi u tvojoj kući.“ Ovaj čitalac bi verovatno po-
stavio više pitanja: Ko je ovaj Pavle i ko je ovaj Isus Hristos? Zašto je Isus Hri-
stos zatvorio Pavla u tamnicu? U kojoj armiji služe Pavle i Arhija kao „saborci“? 
O kakvoj skupštini (crkvi; ekklēsia) se radi? Da li ona ima militarne ili možda re-
volucionarne namere?27 Iako je ovakva opasnost nešto manje prisutna pri čitanju 
Jevanđelja i Dela Apostolskih, princip o otkrivanju „istorije“ iza teksta i povoda 
pisanja je nezaobilazan čak i kod „jasnih“ tekstova.

 Konačno, novozavetni spisi imaju neprocenjivu istorijsku vrednost kao 
svedočanstva o poreklu ranohrišćanskog pokreta. Novi zavet nas upoznaje ne 
samo sa nadom prvih hrišćana, već i sa njihovim neslaganjima oko verovanja i 
prakse svoje religije. Najspornije pitanje u prvih nekoliko decenija hrišćanskog 
pokreta bilo je vezano za odnos između Mojsijevog zakona i hrišćanske vere (po-
sebno pitanje obrezanja; Dela 15), međutim ni organizaciono-ekleziološka pita-
nja nisu bila manje izazovna (npr. Dela 6:1-7). Iako u Novom zavetu ne susreće-
mo sistematičan prikaz razvoja hrišćanstva, moguće je rekonstruisati sliku ono-
ga što se događalo u ranoj crkvi na osnovu raspoloživih svedočanstava. Istoričari 
nisu u ovom nastojanju ograničeni na spise Novog zaveta, jer im arheološki nala-
zi raznih profila (novci, natpisi itd.) i brojni nekanonični dokumenti stoje na ras-
polaganju. Budući da pisanje istorije podrazumeva ne samo tačku gledišta auto-
ra već i masivnu selekciju materijala, ne treba da nas iznenadi selektivan karakter 
Novog zaveta kao svedočanstva o verovanjima, razvoju i praksi ranohrišćanske 
crkve. Stoga o nekim pitanjima imamo veoma oskudne informacije – npr. o ne-
kim granama ranog hrišćanstva poput razvoja crkve u Egiptu, jednog od vodećih 
hrišćanskih centara u prvim vekovima n.e. Čak ni video zapis ne bi mogao da se 
smatra kompletnim izveštajem, jer kamera može da prikaže samo određeni ugao i 

27  Paul J. Achtemeir, Joel B. Green i Marianne Meye Thompson, Introducing the New Te
stament: Its Literature and Theology (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2001), 7.
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više ostaje nezabeleženo od onoga što je snimljeno.28 Bez sumnje, rekonstrukcija 
istorije ranohrišćanske crkve je neophodna u naporima da se bolje razume Novi 
zavet, stoga sva sredstva koja istoričari koriste mogu da budu korisna ukoliko do-
prinose postizanju ovog cilja.

4. Teološki aspekat

Karakter Novog zaveta zahteva analizu književnih i istorijskih aspekata 
teksta, međutim čitanje ove literature nikada se ne može svesti na „čisto književ-
ni“ ili „čisto istorijski“ poduhvat. Pitanja pogleda na svet i teologije su neodvoji-
va od razumevanja Novog zaveta, zato je nemoguće imati isti pristup kao i svakoj 
drugoj literaturi. Sa druge strane, teološko čitanje ne zaobilazi književno i istorij-
sko čitanje, već gradeći na njima pospešuje njihove rezultate.

Budući da su spisi Novog zaveta dokumenti napisani iz perspektive vere 
– sa ciljem da nadahnu čitaoce na veru i život u skladu sa tom verom – pri njiho-
vom čitanju potrebno je rukovoditi se drugačijim aspektima u odnosu na pristup 
ostaloj literaturi. Bala (Balla) tvrdi da polazna tačka u definisanju ovih aspeka-
ta treba da bude konstatacija da je Novi zavet potrebno čitati na način na koji to 
Novi zavet „očekuje“, tj. biblijska hermeneutika treba da odgovara karakteru Bi-
blije.29 Nojdorfer (Neudorfer) i Šnabel (Schnabel) ukazuju na činjenicu da ova-
kva hermeneutika treba da se „pokloni pred priznanjem Boga kao stvoritelja, su-
dije i spasitelja, i prepozna autoritet otkrivenja Biblije kao Božje Reči“.30 Ova-
kav pristup je poznat kao hermeneutica sacra, koja se pored neophodne otvore-
nosti čuva od postavljanja ljudskog tumača u centar pažnje ne bi li time elimi-
nisala suštinski značaj otkrivenja i princip da je „Sveto Pismo svoj sopstveni tu-
mač“ (Scriptura Sacra sui ipsius interpres).31 Sa druge strane, prenaglašavanje 
uloge Duha Svetoga u egzegezi bez rigorozne primene hermeneutičkih principa 
neminovno vodi u subjektivizam. Stoga, uravnotežena kombinacija zavisnosti od 
Duha sa striktnom egzegezom utemeljenom na dobrim hermeneutičkim principi-
ma i stalne otvorenosti da se menja i proširi razumevanje ideja na osnovu Biblije 
je neophodan preduslov da se nešto nauči čitanjem teksta.

28  N.T. Wright, Jesus and the Victory of God (Christian Origins and the Question of God, 
2; London: SPCK, 1996), 83.

29  Péter Balla, „Hogyan olvassuk a Szentírást? Szempontok a Szentírás megközelítésé-
hez“ u Logos tēs Akoēs: Az ige megszólalása és megszólaltatása, ur. Hanula Gergely (Pápa: Pápai 
Református Teológiai Akadémia, 2012), 23-37.

30  Heinz Neudorfer i Eckhard J. Schnabel, Studium des Neuen Testaments: Einführung in 
die Methoden der Exegese (Giessen: Brunnen, 2011), 25.

31  U suprotnosti sa ovim stavom, npr. Bar (James Barr, Holy Scripture: Canon, Authori
ty, Criticism; the Sprunt Lectures Delivered at Union Theological Seminary, Richmond, Virginia, 
February 1982 [Oxford: Clarendon, 1983]) tvrdi da je kritička distanca neophodan uslov za objek-
tivnije razumevanje biblijskog teksta. Za detaljan argument u prilog potrebnosti posebne biblijske 
hermeneutike, videti npr. Gerhard Maier, Biblical Hermeneutics (prev. Robert W. Yarbrough; Whe-
aton, Ill.: Crossway Books, 1994), 21-38.
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Osnovni princip teološkog razumevanja novozavetnih dokumenata i tema 
je njihovo sagledavanje u kontekstu istorije spasenja. Brojni tekstovi, kako iz Je-
vanđelja i Dela, tako i iz apostolskih poslanica potvrđuju da je razmišljanje novo-
zavetnih autora bilo da je „Bog … u prošlosti mnogo puta i na razne načine go-
vorio našim praocima preko proroka, a u ove poslednje dane progovorio je nama 
preko Sina…“ (Jevr. 1:1-2).32 Iz tog razloga Novi zavet u značajnoj meri citira, 
aludira na i objašnjava starozavetne tekstove sa fokusom na Božje delo učinjeno 
kroz Isusa Hrista za spasenje čovečanstva. Još je Avgustin zapazio da je „Novi 
zavet skriven u Starom, a Stari je otkriven u Novom“ (Quaest. Hept. 2.73). Zbog 
postojanja tematskog i narativnog kontinuiteta između dva korpusa hrišćanske 
Biblije složićemo se sa konstatacijom Bila (Beale) da kada govorimo o „novoza-
vetnoj teologiji“, tačniji je izraz „novozavetna biblijska teologija“.33

Stari zavet je više od „uvoda“ u radosnu vest o Hristu, „pozadinskog ma-
terijala“ poput kumranskih spisa ili „riznice“ iz koje je Novi zavet uzeo svoje 
ključne koncepte. Dva zaveta spaja „velika priča“ čije razumevanje je od ključ-
nog značaja za teološko čitanje Novog zaveta. Ova priča prožima Bibliju od nje-
ne prve do poslednje stranice kao fundamentalno objašnjenje pogleda na svet i 
pruža odgovor na suštinska čovekova pitanja: Ko smo? Gde se nalazimo? Šta nije 
u redu? Koje je rešenje? Rajt (Wright) dodaje i peto pitanje: Koje je vreme? – tj. 
koje je naše mesto u ovoj priči?34 Tema priče je stvoritelj i njegov svet. Osnovna 
orijentacija priče nije spašavanje ljudi iz ovog sveta koji je pošao pogrešnim pu-
tem (poput gnostičke filozofije), već plansko dovođenje u red haosa u ovom sve-
tu od strane ličnog Boga koji mu je posvećen. Sve novozavetne „priče“ (priče 
Isusa, Pavla i ostalih) i njihove „pod-priče“ (pojedine epizode njihovih života) je 
potrebno sagledati u kontekstu ove „velike priče“ koja kao širi okvir daje smisao 
njenim pojedinim delovima.35 Ignorisanje ovog narativno-teološkog okvira dovo-
di do fragmentovanog čitanja Novog zaveta, a samim tim i iskrivljene teologije 
koja nije dosledna nameri božanskog autora koji stoji iza teksta.

5. Zaključak

Ovaj naučni rad ukazuje na činjenicu da Novi zavet nije neka vrsta magič-
ne knjige koja je pala sa neba u crnom kožnom povezu i sa velikim pozlaćenim 
krstom na naslovnoj strani. 

32  Npr. Lk. 24:25-27, 44-46; Dela 3:21-25; Rm. 1:1-7; 16:25-27.
33  Bil je ovu tezu razvio na oko 1000 strana u svojoj novoj, kapitalnoj monografiji: G.K. 

Beale, A New Testament Biblical Theology: The Unfolding of the Old Testament in the New (Grand 
Rapids, Mich.: Baker Academic, 2011).

34  N.T. Wright, Jesus and the Victory of God (Christian Origins and the Question of God, 
2; London: SPCK, 1996), 443, 467-472.

35  Za odličnu razradu detalja biblijske „velike priče“ u drami od šest delova, videti Craig 
Bartholomew i Michael Goheen, The Drama of Scripture: Finding Our Place in the Biblical Story 
(London: SPCK, 2006).
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Na osnovu diskusije o pojmu Novog zaveta i analize osnovnih književ-
nih, istorijskih i teoloških aspekata ove literature možemo da zaključimo da je 
reč o jedinstvenom i šarolikom korpusu literature sa svojom specifičnom priro-
dom. Ukazali smo na činjenicu da čitanje Novog zaveta iziskuje sa jedne strane 
sagledavanje tekstova u njihovom literarnom i istorijsko-kulturološkom kontek-
stu kako bi se čula puna harmonija sa što manje deformacije i sa što više oset-
ljivosti ka različitim nijansama značenja. Sa druge strane, čitanje Novog zaveta 
ne može da se svede na „čisto književni“ i „čisto istorijski“ poduhvat, jer priroda 
ove literature „zahteva“ specifičnu hermeneutiku. Predložili smo da u toj herme-
neutic jedan od ključnih aspekata treba da bude ideja „velike priče“ o stvoritelju 
i njegovom svetu koja daje osnovni okvir ne samo Novom zavetu već čitavoj Bi-
bliji. U svetlu ovog narativno-teološkog okvira pojedinačne knjige Novog zave-
ta dobijaju poseban sjaj: njihov individualni karakter se ne umanjuje, već dolazi 
do izražaja kao doprinos celini.
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NATURE OF THE NEW TESTAMENT: 
LITERARY, HISTORICAL AND THEOLOGICAL PERSPECTIVE

Abstract:

New Testament is the fundamental document of Christianity. However, 
there is a growing uncertainty concerning the basic questions related to this cor-
pus of literature. The reason lies in the pressure of the spirit of deconstruction 
that permeates the popular culture and the theological circles. This article goes 
back to the investigation of the foundation and defines the nature of the New Te-
stament. It argues the thesis that the New Testament is a complex phenomenon, 
therefore its nature can be understood only through integrative analysis of its li-
terary, historical and theological aspects. It suggests that that the interpretation 
of New Testament cannot be relegated to a „pure literary“ or a „pure historical“ 
enterprise. The nature of this literature needs a hermeneutics that builds on the 
results of literal and historical analysis, but at the same time in the centre of its 
attention lies a narrative-theological analysis focused on a „grand narrative“ abo-
ut the creator and his world.

Key words: New Testament, canon, hermeneutics, „grand narrative“.
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OSNOVNI POJMOVI PREKO KOJIH KEJT 
DI ROUZ OBJAŠNJAVA SKEPTIČKI ARGUMENT 

– RELATIVIZACIJA ISTINE –

Rezime:

U ovom radu prikazano je gledište savremenog američkog filozofa Kejt di Rouza 
(Keith DeRose) o važnom pitanju teorije saznanja – epistemološki kontekstualizam, koje 
nudi jedan odgovor na staro pitanje o skepticizmu, u smislu da ono „utemeljuje misao u 
realnost“. U prvom delu rada u kratkim crtama ukazuje se na osnovne probleme episte
mologije i mesta kontekstualizma u njoj, a potom na pojedina rešenja predstavnika ove 
škole mišljenja u savremenoj filozofiji (npr. Robert Nozick). Dijaloški i polemički uspo
stavljen je odnos prema drugim shvatanjima, kao što su i ona unutar samih kontekstua
lista, Keith DeRose, iznosi i argumentuje u prilog komunikacijskog razumevanja kontek
sta. Ono govori da ljudsko znanje može da varira s obzirom na kontekst u kom je izrečeno. 
Naime, Keith DeRose smatra kako je kontekstualizam stanovište ne ono o strukturi zna
nja ili njegovog opravdanja, nego ono koje donosi uslove istinitosti. Pri tom Keith DeRo
se posebno insistira na dva pojma – „osetljivost verovanja“ i „snaga epistemološke po
zicije“, što se u radnji detaljno prikazuje.

Ključne reči: konteksutalizam, skepticizam, jačina epistemološkog položaja, Ke
ith DeRose.

Odredivši najpre mesto Kejt di Rouzove (Keith DeRose)1 verzije 
konverzacijskog kontekstualizma među glavnim strujama epistemološ-
kog kontekstualizma pobliže ću predstaviti stanovište koje zastupa. Po-
sebnu pažnju posvetiću njegovoj odbrani principa deduktivne zatvoreno-
sti i uslovu da verovanje treba da prati istinu kroz najbliže moguće sveto-
ve, čime bih se dotakla skepticizma. Ključna pitanja u epistemologiji jesu: 
šta je znanje? šta možemo znati? i kako znamo ono što znamo?2 a središnji 

1   Kejt Di Rouz je profesor filozofije (Yale University). Od objavljenih radova najcitiraniji 
tekst je: “Solving the skeptical problem” iz 1995. godine, od kada je 576 puta citiran a godina najve-
će popularnosti bila je 2011.  http://scholar.google.com/citations?user=WReAs1AAAAAJ&hl=en

2  Greco, John, „Uvod: Što je epistemologija?“ u: John Greco, Ernest Sosa (ur), The Blac-
kwell Guide to Epistemology, Blackwell Publishers Ltd, Malden/Oxford, 1999. (Epistemologija, 
Vodič u teorije znanja, Hrvatsko izdanje s dodatkom, priredio Borislav Mikulić,  Naklada Jesenski 
i Turk, Zagreb 2004, str. 1.)
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problem teorije saznanja jeste skeptizicam.3 Skeptički argument veoma je 
uticajan zato što, čini se, preti svakom znanju uobičajenih iskaza o posto-
janju spoljašnjeg sveta.

Najpoznatiji kontekstualisti, prema mišljenju Kejta di Rouza,4 jesu 
Stjuart Koen (Stewart Cohen), Dejvid Luis (David Lewis), Gejl Stajn 
(Gail Stine) i Piter Anger (Peter Unger), s kojima on deli neka razumeva-
nja kontekstualizma. Kontekst o kome Di Rouz govori je komunikacijski, 
što podrazumeva uverenje da znanje varira s obzirom na kontekst u kome 
je izrečeno (uttered). Ukoliko je reč o svakodnevnoj komunikaciji, stan-
dardi znanja niži su nego u naučnim raspravama ili istraživanjima (gde su 
postavljeni veoma visoki standardi). Razvijene su dve verzije epistemo-
loškog kontekstualizma prema tome koji konverzacijski elementi utiču na 
menjanje standarda znanja: inferencijalni (koji zastupa Majkl Vilijams /
Michael Williams/) i semantički.5 Di Rouz pripada semantičkoj orijentaci-
ji kontekstualizma, zajedno s Koenom, Luisom, Natom, Helerom. 

Piter Anger,6 pristalica kontekstualizma, nazvao je „invarijantisti-
ma“ one koji negiraju  kontekstualizam, koji smatraju da postoji jedin-
stven i nepromenljiv skup standarda što upravljaju upotrebom pripisiva-
nja znanja nezavisno od konteksta u kome je ono izrečeno. U tome smislu 
iskazi tvrđenja i poricanja znanja („S zna da p“, „S ne zna da p“) ne mogu 
biti oba istinita. Međutim, kontekstualisti tvrde da oni mogu biti istiniti u 
različitim kontekstima.7 Ono što se naziva znanjem procenjuje se preko 
standarda koji imaju svoje hijerarhijske pozicije, i to kao „niski standardi“ 
i „visoki standardi“, što upućuje na njihovu promenljivost. 

 U svojoj vodećoj formi, epistemološki kontekstualizam je mišlje-
nje o zavisnosti iskaza izraženih datom rečenicom znanja („S zna da p“, „S 
ne zna da p“) od konteksta u kome se izgovaraju.8 Dakle, kontekstualisti ne 
iznose tezu da se menjaju standardi znanja uopšte, već standardi korišće-
nja glagola znati, upotrebe reči znanje, te se pitamo o semantici i pragma-
tici tog glagola. Kontekstualisti (ili, šire, „varijantisti“) slažu se da se zna
ti, u pogledu značenja, menja od konteksta do konteksta kao i u pogledu 

3  Williams, Michael, „Skepticizm“, u: John Greco, Ernest Sosa (ur), Epistemologija, Vo-
dič u teorije znanja,  Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004, str. 41–83.

4  DeRosea, Keith, „Kontekstualizam: Objašnjenje i odbrana“, u: John Greco, Ernest Sosa 
(ur.), Epistemologija, Vodič u teorije znanja,  Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004,. str. 228–250.

5  Pritchard Duncan, “Two forms of epistemological contextualism”, Grazer Philosophis-
che Sudien, 2002, 64, 113.

6  Vidi Unger, Peter, Philosophical Relativity, Minneapolis, University of Minnesota Pre-
ss, 1984.

7  DeRose, Keith, “Contextualism and Knowledge Attributions”, Philosophy and Pheno-
menological Research,  1992, No.4, 915.

8  Osim znanja iskaza (na koje se upućuje preko spomenute šeme) i druge vrste znanja su 
od epistemološkog interesa, kao npr. znanje kako da se uradi nešto, znanje nekog lično, znanje me-
sta ili grada. 
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istinitosnih uslova pripisivanja i odricanja znanja rečenica (forme S zna/
ne zna da p”).9 Ne variraju sa kontekstom istinitosne vrednosti rečenica 
već istinitosni uslovi za kvalifikovanje rečenica znanja kao istinitih. Istini-
tosne vrednosti se menjaju upravo zbog toga što su različiti iskazi izraženi 
različitim kontekstima jer samo u odnosu na kontekstualno određene stan-
darde rečenica znanja izražava potpuno izražen iskaz (proposition expres
sed) time što promena standarda menja i ono što rečenica izražava. Rezul-
tat kontekstualne zavisnosti izgovora date rečenice jeste da se, u različi-
tim kontekstima, rečenice mogu razlikovati prema istinitosnoj vrednosti.10 

Kontekstualisti se međusobno jasno razlikuju prema tome kako za-
mišljaju kontekst: nekada se kontekst odnosi na karakteristike znanja pri-
pisivačeve (attributor/s/`) psihologije i/ili razgovorno-praktične situacije, 
nekada na izvesne osobine navodnog subjekta znanja (njegove evidenci-
je, istorije, drugih verovanja, itd.) ili njegove situacije (na primer, koje al-
ternative onome što se veruje su na snazi, itd.). Ono što Di Rouz smatra 
kontekstualizmom jeste forma onoga što drugi autori nazivaju kontekstu-
alizmom pripisivača znanja (attributor contextualism), razlikujući ga od 
kontekstualizma subjekta znanja (subject contextualism), prema kome su 
standardi relativni tj. zavisni od konteksta subjekta pre nego od kontek-
sta pripisivača znanja.11 Takva razlika je, po Di Rouzu, izvedena iz njego-
vog poimanja razlike između „subjektivnih faktora“ i „pripisivačkih fak-
tora“, iznetog u tekstu iz 1992: „Contextualism and Knowledge Attributi-
ons“.12 Ako sa S1 obeležimo spoljašnju instancu koja  navodnom subjek-
tu znanja, obeleženim sa S2, na osnovu odgovarajuće evidencije pripisuje 
znanje, iskaz koji se razmatra u kontekstu formalno bi glasio: „S1 tvrdi da 
S2 zna da p“.13  

Kejt di Rouz smatra da je kontekstualizam teza o uslovima istinito-
sti, a ne teza o strukturi znanja ili opravdanja, iako se jedno vreme razvija-
la tako.14 Kontekstualizam je konzistentan i sa fundacionalizmom, kao te-

9  Za više o variranju istinitosnih uslova rečenica za pripisivanje i odricanje znanja vidi 
tekst Keith DeRose, “Assertion, Knowledge, and Context”,The Philosophical Review, 2002, No. 
2, 167-203.

10  Stanford Encyclopedia of Philosophy, odrednica Epistemološki kontekstualizam, po-
glavlje 2 i pomenuti tekst Kejt di Rouza.

11  DeRose, Keith, “Contextualism: An Explanation and Defense”, The Blackwell Guide 
to Epistemology, Greco, John – Sosa, Ernest (eds), Malden MA,  1999, 5. Njegove pristalice su ta-
kođe Luis i Grundman.

12  U njemu izlaže o prednostima korišćenja trećeg lica.
13  U tekstu “The Ordinary Language Basis for Contextualism and the New Invariantism” 

iz 2005. Di Rouz razmatra problem sa slučajevima sa jednom osobom koja je subject znanja. Raz-
matra slučajeve u koje je uključena treća osoba koja pripisuje i odriče znanje, sa preferencijom da 
subjekt sam nije uključen u razgovor.

14  DeRose, Keith, „Kontekstualizam: Objašnjenje i odbrna“, u: John Greco i Ernest Sosa, 
Epistemologija - vodič u teorije znanja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004, 233.
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orijom o strukturi znanja, kao i sa koherentizmom. Kejt di Rouz, u pogle-
du znanja, kontekstualizam vidi slično Luisu, tj. ne smatra da sa varira-
njem standarda za znanje variraju i standardi za opravdanje, kao što s dru-
ge strane smatra Koen.15 Za Koena će pripisivanje znanja biti kontekstual-
no osetljivo zahvaljujući kontekstualnoj osetljivosti opravdanja,16 a prema 
tradicionalnoj definiciji znanja kao opravdanog istinitog verovanja, znanje 
je uopšte inherentno i kontekstualno nezavisno. Za Roberta Nozika, zna-
nje je istinito, osetljivo verovanje, i u odnosu na tradicionalnu definiciju 
znanja, sačinjenu od tri uslova – p je istinito, S veruje da p, i S je opravdan 
u verovanju da p – Nozik izostavlja opravdanje koje se pokazivalo najdis-
kutabilnijim elementom.17 Kod Nozika postoje četiri uslova znanja.18 Di 
Rouz, iako od njega preuzima zahtev za osetljivošću verovanja, ne uzima 
ga za generalni uslov znanja: on je samo deo objašnjenja kako standardi 
znanja rastu,19 smatrajući da nije čudno što bismo imali tendenciju da ne-
osetljiva verovanja ocenjujemo kao neznanje kada bi znanje definisali na 
način na koji to čini Nozik.20 Pun smisao Di Rouzove zamerke videćemo 
kasnije na slučaju odricanja skeptičke hipoteze Ja nisam mozak u posudi, 
za koju je verovanje neosetljivo. Di Rouz je Nozikov četvrti kondicional-
ni uslov znanja u potpunosti izostavio,21iako ga je Nozik smatrao drugom 
“polovinom priče o tome kako je verovanje osobe osetljivo na istinitosnu 
vrednost p” stoga što treći kondicionalni uslov podrazumeva da se verova-
nje menja sa istinitosnom vrednošću iskaza p samo u situacijama kada je 
ne-p, a četvrti u situacijama kada je p.22 Di Rouzov kontekstualizam je ek-
sternalistički.

15 Cohen, Stewart,  “Contextualism, Skepticism, and the Structure of Reasons”, Noûs, 
1999, vol. 33, 60.

16  Cohen, Stewart,  “Contextualism, Skepticism, and the Structure of Reasons”, Noûs, 
1999, vol. 33, 78.

17  Nozik, Robert, „Filozofska objašnjenja (izvodi iz knjige)“, Skeptički priručnik II, Sa-
vremeni skepticizam, Plato, Beograd 2007, 163.

18 1) p je istinito
  2) S veruje da p
  3) Ako p ne bi bilo istinito, onda S ne bi verovao da p.
  4) Ako bi p bilo istinito, onda bi S verovao da p.
O istinitosnim uslovima Roberta Nozika vidi više u njegovoj knjizi Philosophical Explian-

tions, Harvard University Press, London, 1981, 172-178.
19  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 

Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 207.
20  DeRose, Keith, “Sosa, Safety, Sensitivity, and Skeptical Hypotheses”, Ernest Sosa and 

His Critics, Greco John (ed.), Blackwell, 2004, 4.
21  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 

Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 200.
22 Stoga što treći kondicionalni uslov podrazumeva da se verovanje menja sa istinitosnom 

vrednošću iskaza p samo u situacijama kada je ne-p, a četvrti u situacijama kada je p. Nozik, Ro-
bert, Philosophical Expliantions, Harvard University Press, London, 1981, 179.
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Dva osnovna pojma za Di Rouza su osetljivost verovanja (da li vero-
vanje prati istinu) i snaga epistemičke pozicije.23 Di Rouz na temelju No-
zikovog uslova osetljivosti verovanja definiše pravilo osetljivosti prema 
kom se podižu standardi znanja. Pošto smo se podsetili šireg konteksta u 
kom Nozik govori o uslovu osetljivosti verovanja još ćemo ga razjasniti iz 
ugla kondicionalne analize znanja. Potom ću objasniti šta Di Rouz podra-
zumeva pod epistemološkom pozicijom i njegov odnos sa pravilom oset-
ljivosti preko ideje mogućih svetova. 

Znanje je verovanje povezano sa činjenicom u koju se veruje i bez 
ove povezanosti verovanje može biti istinito ali neće biti znanje. Veza iz-
među verovanja i činjenice je kondicionalna, a ne uzročna, i zato Nozik 
formuliše kondicionalne uslove znanja koji obezbeđuju da verovanje pra-
ti istinu.24 Kondicional je iskaz neistinit samo onda ako je anticedens isti-
nit, a konsekvens neistinit. Nozikov kondicionalni uslov osetljivosti: Ako 
p ne bi bilo istinito, onda S ne bi verovao da p, ne govori samo o aktuelnom 
posedovanju istinitog verovanja već i kondicionalnom – „kada bi“. Objaš-
njenjem protivčinjeničkim kondicionalom25 – „Ja bih imao verovanje (da 
sam nisam mozak u posudi) čak iako bih bio (mozak u posudi)“ uspevamo 
da objasnimo šta čini da je tako teško tvrditi pozitivnu činjenicu Znam da 
nisam mozak u posudi, ili tvrdnje zoologiste, i takođe uspevamo objasniti 
situacije lutrije.26 Nozikov treći uslov čiju smo izvornu formulaciju izneli 
iznad, Nozik modifikuje tako da metod kojim S stiže do znanja ulazi u an-
ticedens kondicionala: Ako p nije tačno i S koristi M da bi stigao do vero-
vanja da li (ili ne) p, onda S ne bi verovao, putem M, u p.27 Kada isti uslov 
osmotrimo preko semantike mogućih svetova uviđamo da najbliži svet u 
kom je anticedens Nozikovog trećeg uslova u originalnom obliku tačan 
može biti svet koji odstupa od aktuelnog u odnosu na metod kojim S stiže 
do verovanja, a ako smo ga kao u modifikovanom uslovu uključili u anti-
cedens, mogući svet u kome je on tačan ne može se razlikovati od aktuel-

23  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 203.

24  Nozik, Robert, Philosophical Expliantions, Harvard University Press, London, 1981, 
163.

25  To je kondicionalni (ako–onda) iskaz koja nagoveštava šta bi bio slučaj ako bi antice-
dens bio istinit. Suprotan je indikativnim kondicionalima koji ukazuju na to šta jeste slučaj ako je 
anticedens istinit.

26  U primeru lutrije bez obzira na visoke šanse za gubitak nismo skloni da tvrdimo da smo 
izgubili ako pobednik još uvek nije objavljen. Objašnjenje se sastoji u činjenici da bismo mi vero-
vali da smo gubitnici čak i ako smo pobednici, DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, 
Skepticism: A Contemporary Reader. Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Pre-
ss, New York, 1999, 193–194, 198.

27  Nozik, Robert, Philosophical Expliantions, Harvard University Press, London, 1981, 
179 i dalje.
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nog po pitanju metoda.28 Kada god govorimo o mogućim svetovima ima-
mo na umu da su oni jednaki po tome koji metod subjekt koristi da formi-
ra verovanja sa onim koji upotrebljava u aktuelnom svetu. Mi imamo ten-
denciju da sudimo da S ne zna p kada mislimo da je S-ovo verovanje neo-
setljivo, to je generalizacija objašnjenja protivčinjeničkim kondicionalom. 
Međutim, postoje izuzeci od pravila osetljivosti kada nismo naklonjeni da 
tvrdimo da ne znamo, kada tvrdimo da znamo p čak iako prosudimo da bi 
verovali u p i u slučajevima kada je p lažno (to je u slučaju primera sa ba-
kom koji daje Nozik,29 slabih verzija skeptičkog argumenta kada je prva 
premisa umesto mozga u posudi, na primer, Ja sam inteligentan pas koji 
uvek neispravno misli da ima ruke, ili jednostavno Ja pogrešno verujem da 
imam ruke.30) Di Rouz smatra da ova odstupanja ne smetaju objašnjavalač-
koj funkciji protivčinjeničkih kondicionala. Di Rouz smatra da je protivči-
njenički kondicional ispravno identifikovan preprekom tvrđenju znanja jer 
događaj koji bi nas zadobio da tvrdimo znanje, na primer objava rezultata 
u slučaju lutrije, otklanja šta protivčinjenički kondicional stavlja kao pre-
preku da tvrdimo znanje.31  

Na sledeći način Di Rouz definiše svoju verziju pravila osetljivo-
sti (Rule of Sensitivity) u tekstu “Solving the Skeptical Problem” iz 1995:  
Kada se tvrdi da S zna (ili ne zna) p, standard znanja ima tendenciju da se 
podigne (ako treba) do takvog nivoa da je potrerbno da S-ovo verovanje 
u p bude osetljivo,32 tj. terminologijom mogućih svetova, koliko daleko u 
prostoru mogućih svetova, uključujući najmanje prvi svet u kome je p ne-
tačno, neko mora biti u stanju da prati istinu svojim verovanjem. Reč je o 
povećavanju sfere epistemološki relevantnih svetova kada standard zna-
nja raste.33 Pravilo osetljivosti je konverzacijski mehanizam koji nam omo-

28  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 196.

29  Baka vidi da je njen unuk dobro kada on dođe u posetu; ali ako bi on bio bolostan ili 
mrtav, drugi bi joj rekli da je dobro da bi je poštedeli uznemirenosti. Ipak to ne znači da ona ne zna 
da je on dobro kad ga vidi. Nozik, Robert, Philosophical Expliantions, Harvard University Press, 
London, 1981, 179. 

 Izgleda da baka zna da joj je unuk dobro, iako može izledati da ne zadovoljava treći origi-
nalni uslov (bez umetanja metoda u anticedens) Nozikove analize iskaza znanja forme S zna da p.

30  Ove verzije su slabe jer ne objašnjavaju kako smo mogli doći do toga da verujemo u 
nešto uprkos tome što je netačno.

31  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 198.

32  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 206. Radi pore-
đenja mogućih objašnjenja promena standarda za Luisa i teoretičare relevantnih aleternativa stan-
dardi su predstavljeni količinom alternativa koje neko treba da eliminišu da bi se njegova alternati-
va računala za znanje. Istoimeni tekst 188 str.

33  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 205, vid. objaš-
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gućava da u konverzacijskom kontekstu proverimo da li je S imao znanje 
kada je imao pretenziju na znanje.

Di Rouz za testiranje relativne jačine epistemičke pozicije koristi 
komparativni kondicional (na primer, Ako S zna da p u A, onda S zna da p 
u B)34 kod kog je osnova za komparaciju bar isto toliko jaka epistmička po-
zicija u situacijama A i B u kojima S zna p.35 Međutim, kada primer Alvi-
na Goldmana (1976) sa Henrijem koji susreće lažne ambare36 predstavimo 
u vidu komparativnog kondicionala, gde je A situacija sa lažnim ambari-
ma a B sa pravim, kondicional će pokazati da Henri nije u tako jakoj epi-
stemičkoj poziciji da zna A, on je u jačoj epistemičkoj poziciji u B situaci-
ji. Ponekad komparativnim kondicionalom ne uspevamo proceniti jačinu 
pozicije zbog nejasnoće kako neke iskaze ocenjivati uporedno jedne s dru-
gim, na primer sledeća dva iskaza: situacija A: Henri ima dobar pogled na 
ambar ali postoji izvestan broj lažnih ambara na par km udaljenosti koje 
on nije susreo, B: Nema lažnih ambara, ali on nema dobar pogled na njih.37 
Međutim, to nije slučaj sa tvrđenjem ili poricanjem znanja iskaza p i neq 
koji učestvuju u drugoj premisi skeptičkog argumenta. 

Podsetićemo se skeptičkog argumenta: 
1. Ja ne znam neq.
2. Ako ne znam neq, onda ne znam p.
Dakle,
Ne znam p.
Za p se obično uzima iskaz „Ja imam ruke”, a za q  „Ja sam mozak u 

posudi”, koja je dobro osmišljena premisa jer za nju ne možemo zamisliti 
situaciju u kojoj bi imali evidenciju. Tako će za komparativni kondicional 
„Ako znam da nisam mozak u posudi (neq), onda znam i da imam ruke 
(p)”38 važiti da nisam u boljoj poziciji da znam p nego što sam u poziciji da 
nenje niže.

34  Ali i drugih tipova poređenja, na primer, gde jedan subjekt poredi svoje znanje (ili ne-
znanje)  u odnosu na različite iskaze u istoj situaciji te imamo komparativni kondicional u formi 
Ako S zna p, onda S zna q, ili komparativni kondicional gde su dva različita subjekta poređena u 
odnosu na isti iskaz, itd. 

35  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 201-202. 

36  Goldman Alvin je invarijantista, primer je izneo u tekstu iz 1976, “Discrimination and 
Perceptual Knowledge”, The Journal of Philosophy, 73, 772.  

37  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Rea-
der. Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 201–202.

38  Takođe i primeri kojima smo se bavili.
 Ako ja znam da p (ove životinje nisu vešto ofarbani magarci), onda ja znam da q (ove ži-

votinje su zebre).
 Ako ja znam da ove novine nisu pogrešile u vezi sa tim da li su Bulsi pobedili prošle noći, 

onda ja znam da  su Bulsi pobedili prošle noći.
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znam ne-q. Ovaj kondicional je tačan bez obzira koliko su visoki ili niski 
standardi znanja postavljeni za njega. Prema tome, isto tako će biti tačan 
kondicional kojim se odriče znanje i koji se koristi u skeptičkom argumen-
tu kao druga premisa „Ako ne znam ne-q, onda ne znam p.“ Na ovaj način 
Di Rouz brani princip deduktivne zatvorenosti po kom je svo naše znanje 
zatvoreno unutar implikacija; naime, ako S zna da p, a p logički implicira 
neko q, onda S zna da q. 

Odnos između osetljivosti i jake epistemičke pozicije izražen termi-
nima mogućih svetova je takav da ako su svetovi u kojima važi p i onaj u 
kom važi ne-p blizu aktuelnom svetu, verovanje da p mora biti osetljivo 
(u bliskom ne-p svetu ne možemo verovati da p) da bi bila bar minimal-
na jačina epistemičke pozicije. Dakle, osetljivost je komponenta za odre-
đivanje jačine epistemičke pozicije, ali ne i obrnuto: da je jaka epistemič-
ka pozicija uslov za osetljivost. Takav je slučaj sa iskazom ja imam ruke 
ako ga računamo za p, a ne-p ja nemam ruke. Kada je slučaj kao za ne-q 
svet (gde važi Ja sam mozak u posudi) koji je udaljen, onda verujući da q 
možemo i dalje biti u jakoj epistemičkoj poziciji, tj. nije nam potrebno da 
je verovanje da q osetljivo.39 Ovo je još jedan slučaj prema Di Rouzu gde 
ćemo biti skloni tvrditi znanje bez obzira što je verovanje neosetljivo zbog 
izvesnih karakteristika razgovorne situacije. U njemu pravilo osetljivosti 
nije na snazi.

Nečija epistemička pozicija u odnosu na iskaz da li stoji skeptička 
hipoteza mora biti jača nego što je u odnosu na druge uobičajenije iska-
ze ako verovanje u takav iskaz hoćemo da je osetljivo. Inače bi bilo mo-
guće pribaviti evidenciju i tako ojačati svoju epistemičku poziciju istovre-
meno u odnosu na ne-q a i za p, i tako bi verovanje u ne-q postalo osetlji-
vo da nije slučaj o situaciji u kojoj nije moguće pribaviti evidenciju.40 Sa 
druge strane, nije potrebno da neko bude u veoma jakoj epistemičkoj po-
ziciji da bi verovanje u iskaz poput p bilo osetljivo kada su p i ne-p sveto-
vi bliži nego q i ne-q. 

Naposletku da razjasnimo pojam epistemičke pozicije u odnosu na 
semantičke standarde znanja koji se tiču toga koliko jaka nečija epistemič-
ka pozicija mora biti da bi se računala za znanje.41 Prvo neko mora ojačati 
svoju epistemičku poziciju, dakle, porasli su standardi znanja, da bi vero-
vanje u iskaz koje je neosetljivo postao osetljivo. Pri tom kontekst određu-
je koliko jaka nečija epistemička pozicija mora biti da bi se računala za za-

 U svakom od ovih primera p je osetljivo, a q neosetljivo.
39  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Rea-

der. Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999,  204–205.
40  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 

Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 204.
41 DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 

Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 206.
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nje. Slika ovog zahteva u terminima mogućih svetova je kontekstualno us-
lovljena sfera mogućih svetova, u čijem centru je aktuelni svet, unutar koje 
važi da je verovanje osetljivo (da verovanje subjekta da li je p istinito od-
govara činjenici istinitosti p-a). Ovu sferu ćemo zvati sferom epistemološki 
relevantnih svetova. Kako se standardi podižu sfera treba da je veća, tj. da 
verovanje prati istinu mora da se proteže dalje. To protezanje na veći broj 
svetova predstavlja ojačavanje epistemičke pozicije u odnosu na p. Stan-
dardi znanja se menjaju onim što je rečeno u konverzaciji, ali u generali-
zovanom objašnjenju putem pravila osetljivosti su promenjeni i kada ar-
gument neko razmatra prećutno, u samoći.42 Samo tvrđenje (ili poricanje) 
određenog iskaza uvodi u igru standarde znanja. 

1995. kada Di Rouz piše tekst na koji se ovde pretežno oslanjam, 
ima u vidu poglede koje je Luis izneo 1979. godine u tekstu „Scorekeeping 
in a Language Game“. Izneću zašto je u trenutku formiranja svog objašnje-
nja efikasnosti skeptičkog napada smatrao da Luisovo pravilo prilagođa-
vanja može igrati samo dopunsku ulogu u njegovom objašnajvanju. Luis 
je smatrao da je konverzacija vođena pravilom prilagođavanja (Rule of Ac
commodation)43  kad god iskaz sadrži kontekstualno osetljiv termin kao što 
je „znati“.44 Na taj način, prema Luisu, skeptik menja ono što smatra zna-
njem (kod Luisa nepogrešivim znanjem / infallible knowledge), ono što je 
za njega „znanje“ je u povišenim standardima znanja kao što za naučnika 
neka „ravana“ površina nije dovoljno ravana za njegove potrebe. Di Rouz 
smatra da ovo pravilo ne može objasniti ubedljivost skeptičkog argumenta 
jer ne razlikuje ubedljivog skeptika čiji smo argument naveli i manje ubed-
ljivog skeptika, već je jednako predusretljivo objašnjava oba, a takvo ra-
zlikovanje Di Rouz smatra najmanjim što objašnjenje treba da može.45 Se-
kundarni razlog zašto Di Rouz smatra da ni dopunjena verzija objašnjenja 
pravilom prilagođavanja ne bi zadovoljila je to što ne može objasniti po-
rast standarda prvom premisom kada ona ne poriče znanje nego ga tvrdi 
(kao kada zoologist u modifikaciji Dreckeovog primeru sa ofarbanim ma-
garcima u zebre podiže standarde znanja46). Podizanje standarda sa skep-

42 DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 186. 

43 Pravilo prilagođavanja za konverzacijski: “If at time t something is said that requires 
component sn of conversational score to have a value in the range r if what is said is to be true, or ot-
herwise acceptable; and if sn does not have a value in the range r just before t; and if such-and-such 
further conditions hold; then at t the score-component sn takes some value in the range r.“ Lewis, Da-
vid, “Scorekeeping in a Language Game”, Journal of Philosophical Logic, 1979,  No. 1. 347 i dalje.

44 Drugi primer za kontekstualno osetljiv termin je o kome Luis govori je “ravno”.
45  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 

Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 188.
46  Tvrdeći da, prema svom ogromnom znanju anatomije zebra i magarca, ove životinje 

nisu vešto ofarbani magarci; stoga znam da su ovo zaista zebre. Tako on ne poričući navodno moje 
znanje, podiže standarde ispostavljajući da on kao stručnjak ima znanje, tako ćemo biti skloni raču-
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tičkom hipotezom treba da se vrši bez obzira da li je hipoteza donešena 
kao poricanje znanja (Ne znam da nisam mozak u posudi) ili kao tvrđenje 
znanja (Znam da nisam mozak u posudi).47

Di Rouz je pratio Nozika u primenjivanju objašnjenja protivčinje-
ničkim kondicionalom smatrajući da je time poboljšao svoje rešenje skep-
tičke zagonetke u odnosu na druga kontekstualistička rešenja.48 Zahvalju-
jući objašnjenju protivčinjeničkim kondicionalom osim što smo ustano-
vili da je verovanje u skeptičku hipotezu neosetljivo imamo i objašnjenje 
zašto smo skloni smatrati da ne znamo kada je verovanje neosetljivo. Da-
kle, veza između neosetljivosti verovanja i neznanja ostaje, ali ne dovodi 
do nemogućnosti tvrđenja uobičajenih Murovskih iskaza budući da je reč 
o kontekstu za koji važi visok standard znanja. Budući da se istovremeno 
podižu standardi za tvrđenje znanja skeptičke hipoteze i uobičajenih iska-
za jer je spram oba jednaka jačina epistemičke pozicije, logički princip de-
duktivne zatvorenosti znanja će važiti.49 

Di Rouzovo rešenje skeptičkog argumenta: Skeptička hipoteza q 
ima sledeće dve karakteristike: (1) Bićemo u ne manje jakoj epistemičkoj 
poziciji kada tvrdimo da znamo ne-q kao što smo kada tvrdimo p, ali (2) 
verovanje koje možemo imati u odnosu na ne-q biće neosetljivo. S obzi-
rom na drugu karakteristiku, skeptičko tvrđenje da mi ne znamo ne-q (što 
je prva premisa skeptičkog argumenta) pravilom osetljivosti podiže stan-
darde znanja do te mere da ta tvrdnja izgleda istinita. Sada se od nas zah-
teva da verovanje u odnosu na ne-q bude osetljivo pre nego što bismo ga 
mogli računati za znanje. Pošto smo u jednakoj epistemičkoj poziciji u od-
nosu na p kao u odnosu na ne-q, s obzirom na prvu karakteristiku, mi ne 
znamo ni uobičajene iskaze p na visoko postavljenim standardima što se 
protivi našoj intuiciji. Kako to da skeptik uprkos tome što podiže standar-
de znanja ne ugrožava naša uobičajena saznajna tvrđenja? Po Di Rouzu, 
sa kontekstom se neće promeniti istinitosna vrednost samo druge premise 
skeptičkog argumenta jer je osoba S u jednako jakoj epistemičkoj pozici-
ji spram p kao spram q ma kako varirali standardi znanja. Istinitosna vred-

nati da on ima znanje o tom predmetu, a ne ja. Zoologist je čak mogao misliti da sam i ja ekspert, 
informišući me da i on takođe zna.

47  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Rea-
der. Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 189 - 190.

48  DeRose, Keith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. 
Keith DeRose - Ted A. Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 207.

49  On je osnovu za odbacivanje principa deduktivne zatvorenosti našao u svojoj analizi 
propozicionalnog znanja. I uopšte, tretman skeptičkog argumenta umnogome zavisi od nezavisne 
plauzibilnosti te analize, kritikovane od strane Kripkea, 1985. Di Rouz naziva Nozikovo odobrava-
nje znanja p iskaza i pored neznanja ne-q iskaza „rđavom konjunkcijom (abominable conjunction) 
„So you do know you have hands even though you don’t know that you’re not a BIV.“ DeRose, Ke-
ith, “Solving the Skeptical Problem”, Skepticism: A Contemporary Reader. Keith DeRose - Ted A. 
Warfield (eds), Oxford University Press, New York, 1999, 201.
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nost prve premise i zaključka varira od promene standarda za kvalifikova-
nje rečenica znanja kao istinitih. Tako je istinitosna vrednost prve premise 
u skeptičkom zahtevnom kontekstu istinitost, a u manje zahtevnom uobi-
čajenom kontekstu lažna, a obrnuto za zaključak o ne znanju uobičajenih 
iskaza. Pošto skeptik do istinitog navođenja svoga zaključka dolazi samo 
podizanjem standarda znanja, Di Rouz zaključuje da to samo treba razu-
meti i objasniti, a da skeptik ne ugrožava istinu naših svakodnevnih tvrd-
nji da znamo p. 

Na kraju možemo zaključiti da kontekstualizam usložnjava našu 
koncepciju o tome šta je potrebno da bismo imali znanje. Kontkstualiz-
mom se objašnjava mogućnost snalaženja i razumevanja na svim nivoima 
spoznaje s pozitivnim stavom verovanja u izvesnot. Takođe otvara put to-
leranciji koja je u postmodernom kontekstu postala paradigma mogućno-
sti zajedničkog života u pluralizmu svih nivoa. Čini mi se da kontekstua-
lizam utemeljuje misao u realnosti i da time za skepticizam, kao neuteme-
ljeno verovanje, ima rešenje.
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BASIC CONCEPTS USED BY Keith DeRose 
TO EXPLAIN SCEPTICAL ARGUMENT 

– Relativization of the truth –

Abstract:

This paper presents a position of American philosopher Keith DeRose on 
an important issue of the theory of knowledge – epistemological contextualism, 
which offers an answer to an old question about skepticism, in the sense that it 
“establishes the thought in reality”. The first portion of the paper briefly points 
out basic problems of epistemology and the place of contextualism in it; it also 
shows certain solutions offered by representatives of this school of thought (e.g. 
Robert Nozick). There is an established dialogic and polemical approach to diffe-
rent understandings, including those from among the group of contextualists. Na-
mely, Keith DeRose thinks that contextualism is not a viewpoint that deals with 
the structure of knowledge or its justification; it is rather a viewpoint that defi-
nes truth conditions. Keith DeRose especially insists on two concepts – “sensiti-
vity of belief” and “strength of epistemic position”, which are shown in details.

Key words: Contextualism, skepticism, strength of epistemic position, 
Keith DeRose.
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ОН ТО ЛО ШКЕ РАЗ ЛИ КЕ 
У ФО ТО ГРА ФИ ЈИ И ИКО НИ

Ре зи ме:

Рад се ба ви ана ли зом фо то граф ског сним ка и ико не, тра га ју ћи за он то ло-
шким аспек ти ма ко ји су у ве зи са фе но ме ном вре ме на и веч но сти. Фо то сни мак 
због свог из ра зи то исто риј ског ка рак те ра, би ва по ка за те љем и све до ком смр ти 
као про дук та твар ног и про ла зног. Са дру ге стра не, ико на све до чи о по ку ша ју пре-
ва зи ла же ња исто риј ског, ука зу ју ћи на је дан свет бу дућ но сти. Ико на по ла зи од фо-
то граф ског, пор трет ског и исто риј ског, али у на став ку ука зу је на оно стра но. На 
кра ју се ана ли зи ра ју слич но сти фо то гра фи је и ико не, ко је свој из вор на ла зе у свом 
ре про дук тив ном ка рак те ру и по тре би по на вља ња. 

Кључ не ре чи: Твар но, не твар но, ико на, фо то сни мак, ес ха то ло ги ја.

Увод

По јам он то ло ги је o;ntwj- ontologi,a сре ће се код фи ло со фа као са мо ње-
но сре ди ште. И фи ло со фи ја и те о ло ги ја ко ри сте овај тер мин да би ис ка за-
ли уче ње о би ћу, по сто ја њу. Ис тра жу је се би ће као та кво, то јест ис тра жу је 
се су шти на са мог би ћа ousi,a twn o,ntwn или би ћа уоп ште. Мо гу се на крат ко 
по ме ну ти оп ште по зна ти ста во ви Пла то на ко ји он то ло ги ју сме шта у окви ре 
те о ри је о веч ним иде ја ма, и за ко га је он то ло ги ја на у ка о је ди но бит ном, о 
исти ни, о оно ме што уисти ну вре ди и што је са вр ше но, или Ари сто те ла ко ји 
овај по јам сме шта у ши ри он то ме та фи зич ки кон цепт. Мо жда је за ни мљив 
Хе ге лов став о би ћу и ми шље њу као пој мо ви ма ко ји су за ње га исто знач ни, 
та ко да по јам не би ћа у том слу ча ју по ста је оп шта по тре ба за раз вој ап со лут-
не иде је, као и по ку шај М. Хај де ге ра да овај по јам сме сти у ан тро по ло шки 
оквир, не кре ћу ћи се ван ње га. 

 У те о ло ги ји по јам он то ло ги је је пер со на ли зо ван, усме рен на жи ву 
лич ност, у пр вом ре ду Бо га, за тим и чо ве ка. Те о ло ги ја за пра во и по сто ји ра-
ди веч них пи та ња, чи ни се ипак да она не мо же го во ри ти ван ка те го ри ја ве
зе ко ја се ус по ста вља из ме ђу чо ве ка и Бо га.1 Ме ђу тим и дру ге ху ма ни стич ке 

1  Упор. Максим Исповедник, Таласију 60: PG 90 624D. 
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на у ке тра га ју за фе но ме ном би ћа, са мо што је овај про блем тре ти ран у кул-
ту ро ло шком кљу чу-ван пре ке по тре бе за го ре по ме ну том ве зом. Умет ност 
та ко ђе ни је из у зе та из овог тра га ња, она мо жда чак и ви ше од пој мов не на у-
ке тра га за по сто ја њем, сми слом, ко нач ном суд би ном и то ме слич но. За пра-
во у те о ло ги ји и фи ло со фи ји, ди сци пли на ма ко је мо жда нај ду бље ути чу на 
све ру ду ха, умет ност на ла зи сво је ме сто хра не ћи се до стиг ну ћи ма ових на у-
ка, и на се би свој ствен на чин до при но си и раз от кри ва ди мен зи је по сто ја ња 
би ћа. Са дру ге стра не, те о ло ги ја и фи ло со фи ја мо гу сво је ин спи ра ци је на-
ла зи ти и у умет но сти оту да се на дах њу ју ћи ства ра ти но ва, ори ги нал на де ла. 

 Тре ба украт ко ре ћи де се сам тер мин он то ло ги је по ја вљу је до ста ка-
сно у фи ло со фи ји, тач ни је 1613. и то код ло ги ча ра Rudolfа Goklenijusа да нас 
већ за бо ра вље ног мар бур шког про фе со ра, ко ји је, бу ди ре че но ско вао на зив 
и за по јам пси хо ло ги је

Ка ко се, и да ли он то ло ги ја ја вља, пре пли ће и укр шта са жи во том две-
ју умет но сти, умет но сти фо то гра фи је и цр кве не умет но сти, би ће ре чи у на-
став ку овог ра да. 

Твар но и не твар но

Чи ни се да тра га ју ћи за на шом те мом, ни ве ли шу ћи пој мо ве и од ре ђу-
ју ћи шта че му при па да, ја сно се ипак кри ста ли шу два по ља, по ље твар ног и 
по ље не твар ног, по ље би ћа и по ље не би ћа, при ви да да не што је сте иако то 
оно у исти ну ни је. Ако је у пи та њу фо то гра фи ја са ње ним за ко ни то сти ма, 
не ми нов но је ре ћи да сли ка ју ћи јед ну ре ал ност, она за пра во исто вре ме но 
бе ле жи и смрт те ре ал но сти, бе ле жи тре нут ке ко ји ре ал но ви ше не по сто је, 
и не са мо то, бе ле жи тре нут ке ко ји су за у век не ста ли, усту па ју ћи ме сто они-
ма ко ји до ла зе да би и ови не ста ли. Но фо то гра фи ја овим чи ном по ста вља 
пи та ње: шта је исти на. Она до ду ше не ну ди ни ка ква ре ше ња осим пи та ња, 
но и та ко би ва сна жан пот сет ник на вре ме не и ње го ве за ко не. По стра ни то 
што је чи та ње фо то гра фи је сло жен про цес де ко ди ра ња ви зу ел них сим бо ла, 
и то што она че сто не пред ста вља ствар ност већ је пре озна ча ва, фо то гра фи-
ја и да ље оста је за ро бље на у вре мен ском то ку. 

Због то га ико но гра фи ја ра чу на на по моћ са стра не, тач ни је на он то ло-
шку ве зу ли ка и пр во ли ка, по што схва та да са ма исти на ни је ов де и са да. Она 
се, у тој тач ки по кла па са Вит ген штај но вим ста вом да се ре ше ње за го нет ке 
жи во та у про сто ру и вре ме ну на ла зи ван ње га.2 Фо то гра фи ја са сво је стра-
не уоп ште не ма по тре бе за ве зом ли ка и пр во ли ка, по го то ву не та квом ве зом 
на ка кву ра чу на ико на. Упу ће на на сен за ци ју до брог ка дра, по треб ног да за-
до во љи ути ли та ри стич ке те жње са вре ме ног дру штва, она као ни је дан ме ди-
јум до сад, не по ка зу је та ко ја сну че жњу за нар цис огле да лом. У то ме мо жда 

2  Wittgenstein, (1987): Tractatus logico philosophicus, Veselin Masleša Sarajevo, 173.
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и тре ба тра жи ти од го вор на пи та ње, от куд то ли ка по ма ма са вре ме ног све та 
за фо то гра фи јом. По ста вља се у том слу ча ју пи та ње, за што уоп ште сме шта-
ти фо то гра фи ју у он то ло шке во де, кад она са ма не ма ни шта срод но са њи ма. 
Ипак, да ли је баш та ко? Ни је ли упра во фо то гра фи ја, на ја ви ла и по ка за ла не-
моћ ег зи стен ци је да оп ста не у јед ном веч ном то ку ства ри? Ни је ли нам она 
на алар ман тан и дра ма ти чан на чин при бли жи ла смрт. Не тру де ћи се око тог 
про бле ма, она је сва ка ко тра га ла за дру гим те ма ма, али траг је остао. Та ко се 
у прак си оства ру је он то ло шко по сла ње фо то гра фи је и фо то гра фи са ног; свет 
је не по врат но из гу бљен, а при де уз то иде и сни мак о то ме. Мо же ли се у 
том слу ча ју ре ћи да је фо то гра фи ја још јед ном по твр ди ла он то ло ги ју смр ти?

Твар ност, и ње го ва огра ни че ња (про па дљи вост) су у слу ча ју фо то гра-
фи је по ста ли оштри ји, не у мит ни ји и тач ни ји, свет ко нач но про ла зи и ње го-
во об лич је се ме ња сва ким но вим тре нут ком. Фо то гра фи ја је не моћ на да то-
ме ста не на пут, све што успе ва је сте траг вре ме на ухва ћен мре жом објек ти-
ва. Та ко се у ства ри фе но мен фо то објек ти ва тран сфор ми ше у су бјек тив ну 
исти ну ис ка за ну још Хе ра кли то вим мне њи ма о не у мит ној суд би ни и сме њи-
ва њу да на и но ћи. Дру гим ре чи ма, смрт је објек тив ни фа кат, за бе ле жен на 
мно го на чи на и ко нач но за бе ле жен објек тив но и не при стра сно фо то-објек-
ти вом. По стра ни то што објек тив и ни је баш то ли ко објек ти ван, у слу ча ју 
за да те те ме он то сва ка ко је сте, нео бјек тив на је ствар ност ко ја се не при ла-
го ђа ва објек ти ву и нео бјек ти ван је фо то сни мак баш из раз ло га што је сам 
чо век у ве ли кој ме ри не спо со бан да са гле да да ту му ре ал ност. Обек тив но је 
ипак твар но вре ме и про стор са да до ду ше за у ста вље но у ка дру али то за са-
му оно ло ги ју вре ме на и про сто ра ма ло или го то во ни шта не зна чи. Све до-
чан ство да је фо то гра фи ја већ при са мом ка дри ра њу из гу би ла бит ку за веч-
ност и не про мен љи вост, твар ност и про па дљи вост, са мим тим и смрт ност, у 
фо то-сним ку на ла зи сво ју пу ну ле ги тим ност. 

Но у ико но гра фи ји се упра во твар но и про ла зно су сре ћу са па ра док-
сом веч ног тре нут ка. Веч ни тре ну так ов де ни је усме рен на при род не за ко не 
оп ти ке, на објек тив ност вре ме на и про сто ра. Ов де се вре ме и про стор удру-
жу ју и ор га ни зу ју на је дан са свим нов на чин. На рав но, ни је ико но гра фи ја 
све моћ на, она са мо не же ли да по ка зу је оно што ви ди фо то граф. Њој све-
сно бе жи сва ка сен ка и за ко ни тост днев не све тло сти уоп ште, би ло да је реч 
о при ка зи ва њу до га ђа ја уну тра, би ло да је реч о до га ђа ју ко ји се де ша ва ва-
ни. Шта ви ше ико но гра фи ја све до га ђа је из но си ва ни, ре кло би се пред ли-
це дру гог. То сва ка ко не зна чи да је фе но мен твар ног не стао у ико ни, али да 
је овај фе но мен до ве ден у пи та ње то сва ка ко сто ји. Тач но би би ло ре ћи да је 
твар но у ико ни до ве де но до сте пе на мо гућ но сти ве зе са не твар ним и у на-
став ку, мо гућ но сти пре ва зи ла же ња твар ног. Као што Цр ква ка зу је да твар
ном би ћу трај но пре ти иш че зну ће,3 уко ли ко се не ве же за не твар но, та ко и 

3  Атанасије Велики, О Оваплоћењу Логоса, 4, 4–6. изд. KANNENGIESSER, (So-
urces Chrétiennes, 199), Paris 1973.
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ико на сво јим на чи ни ма и мо гућ но сти ма, све до чи о ис тој ства ри. Ико на ту не 
пре тен ду је да ис цр пи сву исти ну о жи во ту и чо ве ку, али се не ми ри са јед-
ном вр стом до ми на ци је твар ног над људ ским по сто ја њем. Она чи ни је дан 
ва жан скок и от клон од твар ног, као да му пр ко си, она при ка зу је би ћа и тва-
ри у јед ном ста њу ко је се иш че ку је. Ово је нов и ре во лу ци о на ран при ступ, 
мо же се ре ћи и иза зов не са мо твар ном и објек тив ном, не го и људ ској ло ги-
ци. Чо век не на вик нут на па ра док се ико но гра фи је на ње не, ре кло би се па ра-
док сал не за ко не, про сто тра жи ло ги ку у све му то ме, пси хо ло шки му је бли-
жа умет ност ре не сан се. Ипак, да ли мо же да се ка же да фо то гра фи ја при па-
да твар ном а ико но гра фи ја не твар ном про сто ру? је дан по твр дан од го вор на 
ово пи та ње би био ису ви ше ску чен и кон фу зан, мо жда би би ло бо ље ре ћи 
да фо то гра фи ја ва пи је за ико ном али да и ико на не по сто ји без фо то гра фи је. 

Ни је реч на рав но са мо о ме ха нич кој на пра ви, ра ди се о чо ве ку ко ји у 
се би кри је мно го фи ни ју ка ме ру, ко ја мо же да бе ле жи по јав ни свет. Чу ла и 
ум сас зна ју да је чо век про ла зан и без фо то за пи са. Тач но је ре ћи да је чи-
тав свет је дан фо то сни мак ко ји се не пре ста но ме ња, али ко ји и уми ре. Тач-
но је и то да се ни јед ним де лом сво га би ћа чо век не ми ри са не у мит ном суд-
би ном, он ће тра га ти за исти ном на сто је ћи да пре ва зи ђе не у мит ни ци клус 
про ла зног ка дра. 

Би ће фо то га фи је

Основ ни еле мен ти фо то граф ског ме ди ја, тач ни је на чи ни на ко ји на-
ста је јед на фо то гра фи ја, по ка зу ју твар ни, ви дљи ви свет у јед ном од ре ђе ном 
сег мен ту ње го вог по сто ја ња. Да ли је реч о ре пор та жној, пу то пи сној, мод-
ној, ре клам ној, ре жи ра ној или не кој дру гој вр сти фо то гра фи је, ја сно је јед-
но: она по ка зу је по јав ни свет у ње го вој ви дљи вој ди мен зи ји тра ја ња. На рав-
но вешт фо то граф се слу жи све тло шћу, осно вом фо то гра фи је, на на чин да 
се фо то граф ско де ло при ка же у јед ном што ча роб ни јем, ли ков ном об ли ку. 
То зна чи да ће фо то граф би ра ти мо мен те у ко ји ма ће, но не и увек, до ми ни-
ра ти ма ги ја све тло сти и та ме, али ће во ди ти ра чу на и о сен ка ма, по што ма-
ги ју све тлих и там них пар ти ја у осно ви по ја ча ва сен ка. Сен ка је у по ка зи-
ва њу твар ног све та до ми нант на, она је бит на за фо то гра фи ју по што по ја ча-
ва ути сак ре ал ног и (с)твар ног жи во та.4 Али сен ка је пот сет ник и на то да је 
у твар ном све ту ис пре пле те на та ма са све тло шћу, жи вот са смр ћу. Ме ђу тим, 
сен ка као и од ра зи у во ди, ста клу и слич но, мо гу да уву ку по сма тра ча у је-
дан свет по ет ског и ро ман ти чар ског ста ња, ко је во ди по тре би да се пре жи-
ви, над жи ви, тра је, али као се ћа ње, ево ци ра ње успо ме на на про шло као нај-
бо ље. То је ро ман ти чар ска по тра га за из гу бље ним ра јем. Ина че је са вре ме-

4  Помоћу бачене сенке, кућа се пру жа преко улице да би ишарала кућу прекопута, а 
планина може ликом свог об ли ка да замрачи село у долини. На тај начин, бачене сенке дају 
предметима чу десну моћ да одашиљу тмину. Arnhajm, R. (1998): Umetnost i vizuelno opažanje 
(Psihologija stvaralačkog gledanja), Univerzitet umetnosti Beograd 267.
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но бо го сло вље већ до вољ но гла сно ука за ло на чи ње ни цу да чо век ни је би-
ће про шло сти5, тач ни је то пос ње го вог веч ног би ти са ња ни је био у по чет ку 
при ли ком ње го вог бо рав ка у ра ју и Адам ни је био са вр шен у ње му. Ста ри 
Гр ци су за и ста ве ро ва ли, у скла ду са Пла то ном, да су иде је, са вр ше на би ћа 
(те о ри ја o av nam ni sij), прет по сто ја ле и да је сва ко исто риј ско оства ре ње јед-
не иде је, у ства ри, њен пад из са вр шен ства би ћа. Сход но то ме, про шлост је 
би ла зна чај на, с об зи ром да са др жи у иде ја ма су шти ну би ћа. Бу дућ ност се у 
том слу ча ју су о ча ва са ста тич но шћу и по сма тра пот це њи вач ки у од но су на 
са вр шен ство иде ја.6 

Пре ско чи ће се ов де рас пра ве о овој ши ро кој те о ло шкој те ми, ипак 
тре ба ре ћи да је, на јед ном пси хо ло шком ни воу, по тре ба чо ве ко ва да ма шта 
о про шло сти као мо мен ти ма из ње го вог, ка ко лич ног, та ко и ко лек тив ног, то-
ли ко сна жна да ве ро ват но не ма чо ве ка на зе мљи ко ји ни је твр дио да му је 
би ло бо ље у жи во ту у про шло сти. Ово се мо же схва ти ти и оправ да ти из јед-
ног пси хо ло шког угла, на и ме ста ре ње и бо лест до ла зе у по зни јим го ди на ма 
па је при род но да се чо век при се ћа мла да лач ког до ба, где је све функ ци о ни-
са ло, иако уисти ну и ни је би ло баш све та ко. Ко од са вре ме них љу ди ни је са 
чу ђе њем кон ста то вао свој из глед на фо то гра фи ја ма сни мље ним пар или де-
це ни ју уна зад? Реч је о јед ној но стал ги ји за про шлим до га ђа ји ма, о јед ној 
же љи за по врат ком ку ћи, ка ко и сто ји у ко ре ну ре чи no,stoj. У ко ре ну овог 
про бле ма ле жи ме лан хо ли ја, ро ман тич но се ћа ње на иде ал но ста ње ства ри. 
У ства ри, ме лан хо ји ја и на ста је оног тре нут ка кад се схва ти да је из гу бље-
ни дом ко нач но не мо гу ће по вра ти ти. Мо же ов де би ти ре чи и о пре на тал ном 
пе ри о ду чо ве ко ве ег зи стен ци је, сва ка ко да би пси хо ло зи има ли о то ме шта 
да ка жу, као и те о ло зи с об зи ром да у те о ло ги ји, ба рем у оном ши рем сло ју 
још ни је пре ва зи ђе на по тре ба за про шлим као иде ал ним. Али, ни је ли упра-
во ико но гра фи ја за слу жна за јед ну но стал ги ју ко ја же ли да се се ћа не про-
шло сти не го пре бу дућ но сти. Ода кле овај па ра докс? Ако се са да у ову рас-
пра ву укљу чи ев ха ри стиј ска ло ги ка, та да ће би ти ја сни је и то се ћа ње на бу-
дућ ност, ко је је из ра зи то ли тур гиј ска ло ги ка се ћа ња. Ова ло ги ка не за не ма-
ру је про шло али но стал ги ше за бу ду ћим, где се про то ло ги ја и ес ха то ло ги ја 
су сре ћу.7 Ако се у ли тур гиј ску ве зу до ве де ико на, та да ће она са ма пре ва зи-
ћи за хва љу ју ћи ли тур гиј ском ме ре њу вре ме на, пу ко пор трет ско, са мим тим 

5  Новији истраживачи у теологији, радо цитирају дело Максима исповедника у 
вези ове теме, где Максим говори о будућности на афирмативaн начин, док саму прошлост 
не сматра битном за једну перспективу истине. Упор. нпр. О различитим апоријама PG 
91. 1076А. „Тако решење историје постаје будући догађај а не историја.” О теологији и 
икономији, 1, 66 PG 90. 1108В.

6  Феномен враћања човека у првобитни апокатастасис третирао је Ориген, погледати 
Escribano-Alberca, I. (1972): „Zum zyklishen Zeitbegriff der alexandrinischen und kappadokisc-
hen Theologie“, Studia Patristica 11, 42–51.

7  Погл. ‚ Kalogh, rou, vI. (1961): Peri. to, n caraktšῆra tῆj vOrqodo, xou Kaqolikῆj 
vEkklhsi, aj katὰ tὰj evn tῇ Kainῇ Diaqh, kh qemeliw,deij swthriologikὰj avrcὰj (vAna, tupon), 
vAqῆnai, 4–9. 
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и фо то граф ско, и сво је би ће до ве сти у ве зу са фе но ме ном за јед ни це ко ју ли-
тур гиј ска свест из ра жа ва. 

Са дру ге стра не, пу ка фо то сли ка про шлог тре нут ка ко ји ре ал но не 
по сто ји осим у јед ном ме ђу про сто ру, вре ме ну ко је се ниг де не кре ће, у осно-
ви ну ди јед ну он то ло ги ју смрт ног и па лог би ћа, и као да нас пот се ћа на про-
ла зност и не ми нов ност кра ја. Сто га ту не ма ни чег оп ти ми стич ког осим го-
ле исти не, ре ал но сти ко ја са ма по се би као сли ка мо же да бу де тре ну так сре-
ће али за ко ни ко је она по ка зу је су за ко ни раз је ди ња ва ња и про па да ња. Шта-
ви ше са вре ме на ин ду стри ја фо то гра фи је углав ном и ну ди мо мен те срећ ног 
и без бри жног ста ња чо ве чан ства. Са вре ме на фо то гра фи ја ако из у зме мо ре-
пор та жу и но вин ску фо то гра фи ју, ко је за ви се од тре нут них по ли тич ких и 
дру гих до га ђа ја, хо ће да на мет не чо ве ку јед ну вр сту за бо ра ва смр ти, као не-
моћ ног по ку ша ја пре ва зи ла же ња исте. До ку ме на та о то ме има сву да, до вољ-
но је да по се ти мо на ша гро бља и по гле да мо фо то гра фи је по кој ни ка на над-
гроб ним спо ме ни ци ма. Њи хо во тра ја ње се на тај на чин про ду жа ва на овој 
зе мљи кроз гле да ње фо то гра фи је, ожи вља ва ју се тре ну ци из про шло сти у 
на шој све сти, жи ви мо за тре нут ке про шло сти, пре жи вља ва ју ћи је у сте пе-
ну ве зе ко ју смо оства ри ва ли са умр лим ли ком. Ка ко би Барт ре као “фо то-
гра фи ја умр лог би ћа ме до ти че као за ка сне ли зра ци не ке зве зде. Не ка вр ста 
пуп ча не врп це.8”

У че му је у ства ри огра ни че ност фо то гра фи је? ни је ли у то ме што она 
не мо же да бу де све док бу ду ћих до га ђа ја.9 У сто гом сми слу не мо же то ни 
ико но гра фи ја, па ипак, све у ико но гра фи ји ука зу је на бу дућ ност, док, све у 
фо то гра фи ји ука зу је на про шлост. Тре ну так ко ји је про шао оста вио је фо
то траг, тач ни је чо век је тај ко ји је за бе ле жио не што од жи во та. Тај траг 
мо же би ти од из у зет не ва жно сти, не ко мо же по ста ти вр хун ски умет ник на 
осно ву бе ле шки ко је је оства рио сво јим фо то апа ра том, но у крај њој ана ли-
зи, фо то гра фи ја оста је у сфе ра ма твар ног све та у то ли кој ме ри да је то ње но 
ле ги тим но ме сто, ње но при род но ста ни ште. Ни ти она са ма, ни то би ло ко 
од ње мо же зах те ва ти не што дру го. За што се чо век ипак мр шти на чи ње ни-
цу да фо то гра фи ја бе ле жи је дан тре ну так ко ји је већ мр тав? Иако је ово тач-
но, он се не ми ри са смр ћу и ко нач но шћу сво је при ро де. Смрт јед ног би ћа 
ни је и на ша соп стве на, и све док не до ђе и не за ку ца на вра та, смрт као да и 
не по сто ји. И по ред то га што фо то гра фи ја стал но опо ми ње на ову ре ал ност, 
ми ће мо по пра ви лу у њој тра жи ти не што дру го, тра жи ће мо ле по ту жи во-
та пре све га, за ве ли ки број љу би те ља ове умет но сти, она има и те ра пиј-
ско деј ство. Гле да ју ћи је дан за ле ђе ни пеј заж са Ислан да или не ку буј ну ве-
ге та ци ју из То ска не са свим ва ле ри ма бо ја и сен ки на ста лих од не ког по по-
днев ног ме ка ног све тла, ко мо же ре ћи да гле да смрт? Но са ста но ви шта он-

8  Bart, R. (2004): Svetla komora, Rad Beograd, 80.
9  Фотографија је без будућности, у томе је њена патетика, њена меланхолија. Bart, 

R. 2004: 37.
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то ло ги је, ни шта ни је тач ни је од то га да је на фо то сним ку у то ку про из вод ња 
смр ти, дро бље ње лич не ег зи стен ци је, тач ни је, смрт је за у ста вље на, али да 
ће до ћи, то је си гур но као што је ја сно да ће сун це за ћи за бр до ви ти пре део. 

 Раз ли чи тост је зи ка

Те мељ не раз ли ке ико нич ног-ес ха то ло шког од исто риј ско-фо то граф-
са ког су по ста вље не оног тре нут ка кад је пра во слав на те о ло ги ја сво јим уче-
њем о ико ни Бо жи јој у чо ве ку и уоп ште ико нич ној те о ло ги ји, ко ја под ра зу-
ме ва уче ње о ико нич но сти уну тар све та, али и уну тар три ја до ло шке ре ал-
но сти, укљу чи ла у то уче ње и ли ков ну умет ност.10 На и ме, оног тре нут ка кад 
ико но гра фи ја поч не да сво јим сред стви ма из ра жа ва ња ви зу а ли зу је пој мов-
не ста во ве пра во слав не те о ло ги је, она ће пре ста ти да опо на ша ствар ност у 
свом по јав ном об ли ку. Упра во у тој тач ки се мо гу са гле да ва ти раз ли ке фо-
то граф ског и ико но граф ског је зи ка. Не ми сли се на рав но са мо на фо то граф-
ски оти сак, већ на це ло куп но сли кар ство ко је те жи ре ал ном и исто риј ском, 
иако је ико на све са мо не ап страк ци ја. 

Шта ико на по ка зу је и у ко јој ме ри је ка дра да ли ков ним пу тем из ра зи 
оно стра ну ре ал ност? пи та ње је он то ло шко упу ће но на рав но и те о ло ги ји. Ја-
сно је да ико на са мо ли чи на про то тип, да ни је исто вет на са њим, иако са др-
жи све оно што и пр во лик. Ово ме смо на у че ни из до ку ме на та сед мог ва се-
љен ског са бо ра.11 Но Су лаж и за фо то гра фи ју ка же да она не из ра жа ва у пот-
пу но сти фо то гра фи са ни објект, она пред ста вља објект за фо то гра фи са ње, 
али не ли чи на ње га.12 Бр ка ње пред ста ве и слич но сти сто ји у ко ре ну мно гих 
те о риј ских гре ша ка у обла сти фо то гра фи је, твр ди Су лаж. Ме ђу тим исти на 
је у слу ча ју ико не су прот на овом ста ву. Ико на пре ста је да бу де то што је сте 
уко ли ко не са мо да не ли чи на ар хе тип, већ уко ли ко ни је у он то ло шкој ве зи с 
њим. Она мо же би ти ме та код тек ста, по јам ко јим се ко ри сти Flus ser13, али 
се не мо же ре ћи да се у то ме и гу би, ис цр пљу је, ико на има свој ори ги нал-
ни код, па ра лел но раз ви јан кроз чу ло ве ре, до ду ше јед не и је дин стве не ве-
ре (хри шћан ске) исто риј ски усва ја не пој мов ним, а за тим и ли ков ним пу тем. 

У слу ча ју слич но сти фо то гра фи је и фо то гра фи са ног мо же се ре ћи 
да она не по сто ји уко ли ко же ли да се ис ка же са ма су шти на пред ста вље ног 
при зо ра. У том слу ча ју је Су лаж у пра ву, но фо то гра фи ја и да ље оста је вер-
ни пре сли кач вре ме на и про сто ра ко ји су у ста њу стал не про ме не и кре та-
ња. Дру го је пи та ње шта је уисти ну ухва ће но у тре ну так, и да ли је са чу ва но 
од тра гич ног кра ја? Бар то ва опа ска да фо то гра фи ја увек но си свог ре фе рен-

10  Упор. Tseleggi, dh, D. (2003): Eikonologike, j mele, tej, (ekd. I. M. Kiomh, sewj th/j 
Qeoto, kou M. Alexandroupo, lewj), Qessaloni, kh.

11  Kornara, kh, K. (1998): H qeologi, a twn ierw,n eikonw,n kata, ton osio Qeo, dwro to 
Stoudi, th, ekd. Epe, ktash Aqh, na,209.

12  Sulaž, F. (2008): Estetika fotografije, Kulturni centar Beograd, 88.
13  Flusser, V. (2007): Filozofija fotografije, Scarabeus naklada Zagreb. 
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та,14 и да су обо је за то че ни ци сво је не по крет но сти у по крет ном све ту, тач но 
из ра жа ва при ро ду фо то гра фи је. Ако је као по не ким ка зна ма, фо то гра фи ја, 
као осу ђе ник ко ји је лан ци ма ве зан за леш,15 че му он да се ћа ње на про шлост, 
ни је ли до вољ на свест о кра ју ко ји је остао не где у про шло сти? За јед ну чвр-
сту он то ло ги ју сва ка ко ни је до вољ но сен ти мен тал но пот се ћа ње на про шле 
до га ђа је, они мо ра ји би ти осве шта ни јед ном бу ду ћом пер спек ти вом, мо ра ју 
да се ве жу за бу дућ ност да би њи хо ва про шлост на шла оправ да ње, ли ше на 
ове ди мен зи је фо то гра фи ја за па да у тра ги зам. 

Зна ци у ико ни

Упра во је сло же на се ман тич ка ди мен зи ја ико не16 за слу жна за уда ља-
ва ње од исто рич но сти и тра ги зма сен ти мен тал но сти, ма ко ли ко ту би ло ре-
чи о ле пом. Би ло да је ре чи о фе но ме ну те ла, ко је се бу ди ре че но ни кад у 
ико ни не са гле да ва са мо исто риј ски, па оту да ње го ва не слич ност, бо ље ре-
че но не ми ре ње са исто риј ским. Оту да не за до вољ ство те о ре ти ча ра ико не и 
ико но пи са ца за пад ним на ту ра ли змом.17 Јер за ико ну је пу ко исто риј ско за-
пра во смрт но. Ово се од но си на све се ман тич ке еле мен те ико но гра фи је, бо-
ју на при мер ко ја се не при ла го ђа ва твар ним па ра ме три ма. Ма да, ка да је реч 
о бо ји ту тре ба би ти опре зан и пи та ти се до ко је ме ре је уоп ште Цар ство бо-
жи је у бо ји? но ако ово стра но оп сто ја ва у дру гој ди мен зи ји, ди мен зи ји Цар-
ства не бе ског баш као твар ни ен ти тет, он да су ту по ред фе но ме на те ле сног, 
укљу че не и бо је, па и мно ги дру ги фак то ри тво ре ви не, опет пре о бра же не 
али оста ју ће тво ре ви ном, не ме ња ју ћи ко до ве твар ног. Ако се мо же до зво ли-
ти јед но раз ми шља ње на ову те му, он да би се сва ка ко до шло до за кључ ка да 
тре ба по де ли ти стро го ико нич но од се ман тич ког. Тач ни је, ни је све на ико ни 
ико нич но ни ти је све на њој се ман тич ко. Се ман ти ка ће ве ро ват но у Цар ству 
бо жи јем усту пи ти ме сто чи сто ико нич ком, па ће и ди ле ме око чул них про-
ми шља ња о ико ни са мим тим не ста ти. 

 Ка да се го во ри о он то ло ги ји све тло сти у ово ме сли кар ству, мо гу се 
на ве сти слич не по те шко ће. За са да је до вољ но ре ћи да се све тлост у икон-
гра фи ји гру пи ше та ко да лич ност за др жа ва сво ју це ло ви тост, све тлост ко ја 

14  Bart, R. 2004: 13.
15  Исто, 13.
16  Ђурић, Ж. (2012): „Икона као средство визуелне комуникације“, Теолошки 

погледи, Београд, година XLV, број 1., 41–68.
17  Погл. Кордис, Ј. (2012): „Православни живописани храм и еклисиолошка 

функција икона,” Иконографске студије 5, Академија СПЦ Београд, 148. Где се напомиње 
да се у западном натуралистичком сликању види дистанцираност од посматрача и 
стварање једног посебног и аутономног сликарског простора. Свакако да аутор алудира на 
ренесансну аутономност којој се може додати епитет нелитургичне просвећености, наиме 
век просвећености који се удаљио од литургијске идеје заједништва, неминовно је појам 
индивидуе и аутономности прогласио за природну и ствар од изузетне хумане важности. 
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не до ла зи са стра не ту ма чи се као оно стра на све тлост, све тлост да ро ва них 
енер ги ја Бо жи јих. Опет се на овом ме сту ико на ра ди кал но ра зи ла зи са фо-
то гра фи јом. Тач ни је, све тлост ко ју тра же фо то гра фи до дај мо и сли ка ри, им-
пре си о ни сти на при мер, је сте она ма гич на ју тар ња ма гла, не ка ки ша, зим-
ски пре део и на рав но сен ке. Се ти мо се Мо неа ко ји је пра вио дим на же ље-
знич кој ста ни ци и та ко ре дом. Ту вр сту на зо ви мо је сен за ци о на ли стич ком 
све тло шћу све сно из бе га ва ју ико но пи сци. И док би за фо то гра фе јед но лич-
на све тлост би ла мо но то на и не за ни мљи ва, до тле су ико но пи сци фор си ра-
ли ту вр сту све тло сти то ком це лог ви зан тиј ског пе ри о да, све до да на шњег 
да на. О че му је реч? На и ме, ико но и сац ка да по ка зу је све тлост има у ви ду ат-
мо све ру ко ја до ми ни ра ком по зи ци јом и ко ја је у ства ри по за ди на. По за ди на 
ико не је да ле ко ва жни ја од пр вог пла на, јер да је сам иден ти тет ли ку, по за ди-
на је у ства ри Бог, тач ни је ње го ве енер ги је ко је је да ро вао све ту ка ко би овај 
уоп ште мо гао по сто ја ти. Та ко је све тлост по за ди не ушла у са ме по ре пр вог 
пла на до те ме ре да зра чи из ње га, не ре ме те ћи при то ме ин те гри тет лич но-
сти на ико ни. Реч је о цр кве ном ста ву да се све ти те љи ку па ју у ми ло сти Бо-
жи јој, а ли ков ни из раз то га су упра во ико не. На овом ме сту тре ба на гла си-
ти да ико но пис би ва ис пи си ван од стра не ико ни зо ва ног (ико но-пи са ње=све-
ти тељ пи ше се бе ру ком ико но пи сца), док све тло пи сац за пи су је днев ну све-
тлост, све тлост ко ја чи ни да чо век по сто ји и жи ви, али не да ље од ово стра-
не ре ал но сти.

На кра ју, нај-ап стракт ни ји сег мент ико не би мо гао би ти фе но мен обр-
ну те пер спек ти ве. Упра во овај фе но мен, (за ко ји је Но ви за вет ве ро ват но 
нај за слу жни ји, с об зи ром да је ње го ва ло ги ка обр ну та од јав ног мне ња, се-
ти мо се са мо Хри ста и ње го ве по ле ми ке са сво јим су на род ни ци ма), је за слу-
жан да ико на по ста не и оп ста не као ори ги нал но де ло. И за и ста, обр ну та пер-
спек ти ва је нај да ља тач ка раз два ја ња од фо то гра фи са ног све та. Као да се ра-
ди о хри шћан ском про ти вље њу ло ги ци ово га све та, не ми ре њу са њом. Ова 
обр ну та ло ги ка у ства ри го во ри о мо гућ но сти ма ко је Бог ну ди чо ве ку, исту 
пла ту до би ја и онај ко ји до ђе у два на е сти час, као и онај ко ји је до шао у тре-
ћи час, ло ги ка ко ја је нес ха тљи ва ово ме све ту. Са дру ге стра не, код ико не, 
обр ну та пер спек ти ва, увла че ћи гле да о ца у свој свет, обр нут од ово стра них 
за ко на, тра жи отво ре ност и пар ти ци пант ност, тра жи ев ха ри стиј ско ис ку-
ство18 да би се по ка за ла у сво јој исти ни. 

Ме сто у умет но сти ма

Не ма сум ње да су ико но гра фи ја и умет ност јед но зна чан по јам, исти је 
слу чај и са фо то гра фи јом. За пра во, ико но гра фи ја и фо то гра фи ја мо гу би ти 
умет нич ка де ла али че сто то ни су, ни су због по зна тог са вре ме ног про бле ма 

18  Упор. нпр. Congar, Y. (1960): The Mystery of the Church, London. Zizioulas, J. (1969): 
La Comminauté eucharistique et la Catholicité de l`Eglise, Istina Paris.
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ре про дук тив но сти. Чи ни се да ове две умет но сти ниг де ни су то ли ко бли ске 
ко ли ко у мо гућ но сти ре про дук ци је.19 Ово у ства ри зна чи да и ико но пи сац 
не ма ју ћи мо гућ ност, услов но ре че но но вог ства ра ња, ства ра ња из соп стве-
не ма ште, ства ра по ре цеп ту ко ји до би ја од са бор ног ду ха Цр кве. Фа кат да 
он у том слу ча ју ства ра ме ха нич ке не га ти ве ипак ни је на ме сту, као што ни-
је на ме сту и ло ги ка по ко јој је фо то оти сак сле по ко пи ра ње при ро де. Кре-
а тив ност да кле ни је ус кра ће на ни ти ико но пи сци ма ни ти фо то гра фи ма, али 
да обе стра не кре ћу од већ пред ло же ног мо ти ва то је ап со лут но тач но. Због 
ове та на не раз ли ке и ре кло би се ску че не кре ак тив не ак тив но сти, као и по-
тре бе ома со вље ња на ших умет но сти, ја вља се ме ха нич ко ко пи ра ње ко је ви-
ше не слу жи умет но сти не го ло ги ци ко ју на ме ће ин ду стриј ски про из вод. У 
том слу ча ју што је ви ше ко пи ја, по пра ви лу је ма ње умет ни ка. По тре бе тр-
жи шта за пра во дик ти ра ју по тре бе за сли ком али не и за умет но шћу, као што 
су по тре бе да се је дан пра во слав ни храм са мо де ко ри ше не и осли ка, вид-
не у на шем вре ме ну. Чи ни се да је цр кве на умет ност из гу би ла бит ку за јед-
но са свим оним див ним уни кат ним де ли ма из сред њег ве ка, ко ја са по но сом 
да нас чу ва мо у му зе ји ма (епи скоп ске и све ште нич ке оде жде руч но ве зе не, 
злат не са су де, и раз не дру ге пред ме те ви со ког умет нич ког сја ја). 

Са сво је стра не, све до ци смо да је фо то гра фи ја већ оста ви ла трај на 
име на чи ја де ла су не сум њи во ушла у све исто ри је умет но сти, о ико нио да 
и не го во ри мо. Про бле ма ти ка је на ста ла оно га мо мен та ка да је тр жи ште 
из ра зи ло ја ку же љу за мно штвом по но вље них ка дро ва, за ко пи ра ном но во-
ста ром ико ном. Опет, ре про дук тив ност као пре по зна тљи ва ка рак те ри сти ка 
ових две ју умет но сти про сто пра ти, на не ки на чин зах те ва да бу де при сут-
на у њи ма. Ни је да кле реч о но вом по сва ку це ну, већ се у нај бо љем слу ча ју 
тра жи сна га умет нич ког из ра за, она не мо ра би ти је ди но но ва и не по но вљи-
ва. Ипак, обе умет но сти ће по ста ти аутен тич не са мо ако ства ра ју но ви жи-
вот на ста рим те ме љи ма. За ико ну се зна да она Хри сто ву по ру ку мо же учи-
ни ти из но ва но вом и не по но вљи вом баш из раз ло га што је са ми жи вот сва-
ког ли тур гиј ског чла на је дин ствен и не по но вљив. Код фо то гра фи је је опа-
сност скли зну ћа у рав но ду шност ве ћа, па се мо же де си ти да, као што је Барт 
на во дио, гле да те по је ди не фо то гра фи је са уљуд ним ин те ре со ва њем.20 Ве ро-
ват но је реч о фе но ме ну пу ког опо на ша ња спо ља шње ре ал но сти, ипак оног 

19  Интересантно је потсетити се одлука Седмог васељенског сабора (787) 
где је прокланована јасна идеја по којој је иконопис дело Отаца цркве, а не жи-
вописаца, сликара. Њима је припала само техничка страна дела. Mansi, XIII 232С. Б. 
А. Успенски говори да икону не слика ико но писац сам, него се то збива кроз њега. 
Иконописац се, као и свештеник, јавља у улози весника, као средство божанске 
благодати. Иконописац не ствара слику него је постепено открива. Лик као да од 
ис кони постоји у дасци, а иконописац га открива. Погл. Uspenski, B. A. (1979): Se
miotika iko ne, Beograd, 258. Ево примера где се од сликара тражи добра занатска 
вештина и где се он посматра кроз призму неког ко је оспособљен да уможава 
негатив-икону, нешто слично се дешава и у фотографском свету. 

20  Bart, R. 2004: 33.
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тре нут ка кад фо то гра фи ја по ша ље по ру ку, кад ста не да при ча 1000. при ча, 
кад ода ши ље оштре кон тра сте о сло бо ди и роп ству, до бру и злу, та да она на-
ди ла зи и из бе га ва кли ше по но вље ног ка дра. 

Ухва ти ти ори ги нал ност за да так је ко ји се по ста вља пред умет ни ке да-
нас, не са мо у на шим го ре а на ли зи ра ним умет но сти ма. 

За што же ли мо да про из ве де мо то ли ко смр зну тих ко нач них, на кра ју, 
мр твих до га ђа ја. Ни је ли ово искон ска те жња чо ве ко ва за веч ним по сто ја-
њем? Тех нич ке сли ке или ка ко их на зи ва Flus ser но во ча роб ња штво са сво-
јом ма гиј ском ди мен зи јом не ма ју за циљ да ме ња ју спољ њи свет, већ на ше 
пој мо ве и пред ста ве пре ма том све ту.21 Та ко тех нич ке сли ке пре ста ју би ти 
са мо сим бо ли, оне по ста ју сим то ми ко је тре ба раз у ме ти, и ко ји нам мо гу 
по мо ћи у раз у ме ва њу све та. Об ма на је ми сли ти да су ти симп то ми објек тив-
ни. Же ља за оста ја њем у пам ће њу је у ства ри про из ве ла фо то гра фи ју, филм, 
ви део за пис. Све је да нас усме ре но на екран, плат но, фо то гра фи ју. Мо же се 
до да ти, сви хо ће да бу ду по твр ђе ни на том по љу да та ко по ста ни лич но сти, 
да ли је тач на кон ста та ци ја да је ово пре лаз из исто риј ског у ма гиј ско ка ко 
твр ди Flus ser? У мо дер ним вре ме ни ма, ко ји до ла зе сва ки чо век ће мо ћи по-
ред фо то гра фи ја, ко јих је све ви ше и ви ше се бе да гле да пу тем ви део про-
јек ци ја, па ће се Вор хо ло во про ро чан ство о пет на е сто ми нут ној сла ви сва ког 
чо ве ка об и сти ни ти, јер раз вој ин тер не та већ сад то по твр ђу је. Да ли је не до-
ста так ри ту а ла за ме ни ла све оп шта ма ни ја за сли ком? пи та ња су ко ја се мо-
гу усме ри ти на по тре бу чо ве ко ву да пре ва зи ђе смрт. Та ко се мо же ре ћи да је 
он то ло ги ја фо то гра фи је ис пу ни ла сво ју све ту ду жност оно га тре нут ка кад 
при хва ти не моћ и сла бост сво га соп стве ног по сто ја ња, кад при зна да је ње-
но би ће у су шти ни би ће за смрт, да је ње на по ру ка умр ла у тре нут ку хва-
та ња жи во та. Но, ње на ми си ја се ис пу ња ва у том ва па ју сла бо сти, ње на го-
ла при ро да као да ка же не моћ на сам пред ти ра ни јом вре ме на, то што се ре-
про ду ку јем у не до гед не спа ша ва ме од про ла зно сти. Да ли се сме мо усу ди-
ти да ка же мо да је до при нос фо то гра фи је умет но сти, а са мим тим и жи во ту 
чо ве ко вом, до при нос ко је озбиљ но и не при стра сно све до чи про ла зни ка рак-
тер жи вот ног пу та сва ког од нас? И да је то још је дан ва пај за хар мо ни јом 
и сми слом, за жи во том ко ји бу ја и ко ји те жи да ни ка да не пре ста не, без об-
зи ра на пу ку чи ње ни цу ко ја све до чи не што са свим дру го. У том слу ча ју ни-
је ли ико на та ко ја на ди ла зи ову ди ле му и гра ни цу ко ју пред нас по ста вља 
фо то гра фи ја? Ни је ли по слан ство фо то гра фи је у ине гри са но шћу са ико ном? 
Ико на ако и не обе ћа ва ни шта ви ше од ве ре, сво јим еле мен ти ма ко ји по ка зу-
ју трај но и са вр ше но, као да фо то граф ском ша бло ну да је на ду и уте ху, као да 
га над гра ђу је и уса вр ша ва. Оста ју ћи, ру ку на ср це то ли ко слич на фо то граф-
ском, ико на чи ни от клон од исте ма лим ин тер вен ци ја ма, али до вољ ним да 
ули ју јед ну но ву сна гу и по ру ку. Ни је ов де реч о на го во ру на јед ну или дру-
гу оп ци ју, пре би се мо гло ре ћи да и фо то гра фи ја и ико на има ју то ли ко за јед-

21  Flusser, 2007: 32.
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нич ког, али и то ли ко раз ли чи тог да је раз ми шља ње над њи хо вим фе но ме ни-
ма пра ва по тре ба мо дер ног чо ве ка и мо жда још је дан по ку шај да се са гле да 
сам жи вот у сво јим основ ним то ко ви ма и раз вој ним пу те ви ма. 

За кљу чак

На пр ви по глед ико на и фо то гра фи ја су су ште су прот но сти, ме ђу-
тим ако се са гле да при ро да фо то оти ска као и фе но мен пре но ше ња јед ног и 
истог ли ка кроз исто риј ско тра ја ње, ко ји пра ти мо у ико но гра фи ји, ви ди се 
њи хо ва слич ност. Ако је су шти на фо то гра фи је ис цр пље на и оста ла не где у 
про шло сти, су шти на ико не свој траг ви ди у бу дућ но сти. Ме сто су сре та ових 
две ју умет но сти тре ба да се од и гра у фе но ме ну пре ва зи ла же ња твар ног и 
про па дљи вог. У том чи та њу и ту ма че њу мо гу по мо ћи те о ло шка стре мље ња 
ви зан ти на ца, као и са вре ме на кул ту ра. Фо то граф ско у ико ни, да кле ре ал но 
и плот ско за до би ја сим во ле ко ји ука зу ју на стре мље ње људ ске при ро де ка 
осло ба ђа њу од про па дљи во сти и смр ти. Из вор за ико ну би ва ев ха ри стиј ска 
за јед ни ца, и ве ра ев ха ри стиј ске за јед ни це у ико ни за до би ја свој ли ков ни из-
раз. Циљ фо то гра фи је се ис цр пљу је у но стал гич ном се ћа њу на про шлост, у 
пси хо ло шком, док ико на ра чу на на оно ло шку ве зу ли ка и пр во ли ка. Све оно 
што се де ша ва уну тар ка дра пот пу но мре чим иза ђе из тог ка дра. Та ко је би-
ло, ре чи ко ји ма Барт озна ча ва ма ги ју фо то граф ског сним ка, мо гу да се од но-
се и на ико ну, са мо што ико на има сна ге да ка же: Та ко ће и би ти. 
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Abstract:

The paper analyzes the photography and the icon, especially the ontolog-
ical aspects that are related to the phenomenon of time and eternity. Photo shot, 
for his distinctly historical character, is an indicator of the witness’s death as a 
product of the material and the ephemeral. On the other hand, the icon witness-
es the attempt to overcome the historical, pointing to a bright future. The icon 
is based on the photographic, portrait and historical, but below indicates some-
thing beyond. At the end, the paper analyzes the similarities both photograph and 
the icon, that finds its source in their reproductive character and needs repetition. 
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ЦРКВЕНА И ДУХОВНА МУЗИКА 
У АДВЕНТИЗМУ

Резиме:

У овом ра ду па жња је усме ре на на про блем му зич ког из ра жа ја ме ђу адвген-
ти сти ма ка ко на бо го слу же њи ма та ко и у сва ко днев ном жи во ту вер ни ка. Осим 
при ка за упут ста ва за упо тре бу му зи ке из Цр кве ног пра вил ни ка ко ји је је дин ствен 
за адвен ти сте ши ром све та, пред ста вље на су ис тра жи ва ња ко ја упу ћу ју на зна-
чај му зи ке и на ње ну при сут ност у обра зо ва њу вер ни ка, му зич ком из во ђе њу у цр-
кви и про фе си о нал ном из бо ру за ним ња. У тек сту су при ка за ни ин тер вјуи с му зи ча-
ри ма ко ји су ак тив ни у цр кви и ко ји се про фе си о нал но ба ве му зи ком, њи хо ви ста-
во ви и ис ку ства. Ин тер вјуи су во ђе ни с брач ним па ром План так ко ји жи ве и ра де 
у Аме ри ци; сту ден том док тор ских сту ди ја у Окс фор ду Ти хо ми ром Ла зи ћем; Го ра-
здом Ан дре ји чем, би ви шим адвен ти стич ким па со ром, са да те о логм на уни вер зи те-
ту Ех стер и на кра ју са па сто ром у пен зи ји и ду го го ди шњим со ли стом у адвен ти-
стич кој цр кви То ми сла вом Ива не ши ћем.

Кључ не ре чи: ду хов на му зи ка, адвен ти зам, ре ли ги ја, ре ли ги о зност.

Му зи ка у Хри шћан ској адвен ти стич кој цр кви игра вр ло ва жну уло-
гу. Цр кве ним пра вил ни ком, у по гла вљи ма Бо го слу же ња и цр кве ни са стан
ци и Ме ри ла хри шћан ског жи во та, од ре ђе на је ње на упо тре ба. Кад се го во-
ри о ме сту му зи ке на бо го слу же њу, по ми ње се углав ном, где год је то мо гу-
ће, кон текст из 19. ве ка, из пер спек ти ве Елен Вајт (El len Whi te, 1827–1015), 
и ци ти ра ју ње ни тек сто ви у ко ји ма се ка же да му зи ка мо же да бу де ве ли ка 
си ла на до бро, али и из но си свој кри тич ки став да се на бо го слу же њи ма не 
ко ри сти до вољ но, да се пе ва ње че сто пре пу шта слу чај но сти те да се пе ва 
би ло ка ко. Ње на пре по ру ка је да му зи ка тре ба да бу де ле па, осе ћај на и сна-
жна. Гла со ви тре ба да се пе њу у пе сма ма за хвал но сти и обо жа ва ња и, ако је 
мо гу ће, гла со ве тре ба сје ди ни ти с ин стру мен тал ном му зи ком. На пи та ње ко 
тре ба да пе ва, она на во ди да то свакaко тре ба да бу ду нај бо љи пе ва чи и му-
зи ча ри, ко ји ве што сви ра ју на ин стру мен ти ма, и да што че шће пе ва це ла цр-
ква. Ако у не ким ма лим цр ква ма не ма ин стру ме на та, или оних ко ји би уме-
ли да сви ра ју, у Цр кве ном пра вил ни ку пре по ру чу је се да се на ба ви ком пакт-
диск са хим на ма ко је су у прат њи ор гу ља и кла ви ра (SDA Mi ni strer’s Ma-
nual 1992: 137).
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Ме ђу тим, бит но је на гла си ти да, упр кос ори јен ти са но сти на ми си ју, 
Елен Вајт не пре по ру чу је да се по стиг не са мо фор ма до бре му зи ке, јер ако 
ду хов ну му зи ку пе ва ју осо бе ко је ни су про же те истин ским ис ку ством, не 
до при но си се ње ној су шти ни. „Бо жи је слу ге не би сме ле да се слу же свет-
ским сред стви ма да би за ин те ре со ва ли љу де. На сво јим са стан ци ма не би 
сме ли да до зво ле да пе ва ју свет ски пе ва чи или да при ре ђу ју пред ста ве слич-
не по зо ри шним, да би та ко при ву кли свет. Ка ко мо гу ли ца ко ја се не за ни ма-
ју за Бож ју реч, ко ја ни ка да ни су чи та ла Ње го ву реч са ср дач ном же љом да 
раз у ме ју Бож је исти не, да пе ва ју са пра вим ду хом и раз у ме ва њем?“ (Цр кве-
ни пра вил ник 1998: 91).

У по гла вљу у ко ме се го во ри о ме ри ли ма хри шћан ског жи во та са зна-
је мо да се му зи ка сма тра сред ством очу ва ња хри шћан ских вред но сти али 
и сред ством ру ше ња мо рал но сти. Пре ма ре чи ма Елен Вајт, му зи ка је би ла 
ство ре на да слу жи све тој свр си – да уз ди же ми сли ка оно ме што је чи сто, 
пле ме ни то и уз ви ше но и да у ду ши бу ди ода ност и за хвал ност Бо гу. Ауто ри 
пра вил ни ка сма тра ју да је му зи ка јед на од нај у зви ше ни јих умет но сти. Ду-
хов не пе сме Бог је че сто ко ри стио да так не ср ца гре шни ка, и до ве де их по-
ка ја њу, док је без вред на му зи ка спо соб на да уни шта ва ри там ду ше и да ру-
ши мо рал ност. Што се ти че из бо ра му зи ке, пре по ру чу ју да јој се обра ти ве-
ли ка па жња, као и да се кло не му зи ке ко ја „на ли ку је џе зу, ро ку или срод ним 
хи брид ним фор ма ма чи је ре чи из ра жа ва ју ла ко ум на или јеф ти на осе ћа ња“ 
(Цр кве ни пра вил ник 1998: 150)

Мал колм Бул (Mal colm Bull) и Кит Ло карт (Ke ith Loc khart) у књи-
зи. Se e king A San ctury, Se venthday Adven tism and the Ame ri can Dre am (1989: 
219–229) го во ре о адвен ти стич ком на чи ну из ра жа ва ња емо ци ја и о зна ча ју 
му зи ке на бо го слу же њи ма. Они на гла ша ва ју да на бо го слу же њи ма у адвен-
ти стич ким цр ква ма обич но не ма мно го из ра жа ва ња осе ћа ња, осим у цр нач-
ким и хи спа но а ме рич ким цр ква ма, где има ви ше спон та но сти: ре чи про-
по вед ни ка по твр ђу ју се гро мо гла сним „ами ном“, а по је ди ни вер ни ци се не 
ус те жу да ус клик ну и „сла ва Го спо ду“ или „али лу ја“. Упр кос овој сло бо-
ди, адвен ти стич ко бо го слу же ње је обич но уз др жа но и па жљи во ор га ни зо-
ва но, и не ма ни ка кве слич но сти с не струк тур ним, ек ста тич ним по ступ ци ма 
мо дер них ха ри змат ских или пен та ко стал них гру па. Чи ње ни ца да они ни-
су, у це ли ни, за па же ни по сво јим умет нич ким по стиг ну ћи ма, не зна чи да је 
адвен ти стич ка кул ту ра без ин те ре со ва ња за умет ност.

Мал колм Бул и Кит Ло карт сма тра ју да је за раз у ме ва ње слу жбе на 
адвен ти стич ким бо гу слу же њи ма нај бит ни је упра во чу ло слу ха. Не по сто ји 
под сти цај да се ми ри ше, обич но ни хлеб ни ви но да се ку ша, ико не или све-
та во да да се до так ну. Од дру гих чу ла са мо је још вид упо слен, али он углав-
ном слу жи за иден ти фи ко ва ње изворâ зву ко ва, и по моћ је у про це су слу ша-
ња. Уче ство ва ње хо ра та ко ђе упо шља ва чу ло слу ха. Обич но иду по две или 
три пе сме, а мо жда и не ка му зич ка тач ка у глав ној слу жби, ка да се др жи 
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про по вед. Ис кљу чи ва усред сре ђе ност на звук урав но те жа ва се са мо тро ме-
сеч ном про сла вом Ве че ре Го спод ње, на ко јој, уз при чест (ко ја пред ста вља 
са мо ко ме мо ра ци ју Ису со ве смр ти, а не и Св. тај ну, са кра мент), адвен ти сти 
оба вља ју „об ред по ни зно сти“ у ко јем се де ле у исто пол не па ро ве и пе ру јед-
ни дру ги ма но ге. И том при ли ком уоби ча је но је да се пе ва ју ду хов не пе сме. 
На гла сак на звук је по себ но при кла дан за адвен ти зам, јер прет по ста вља, као 
и пра ње но гу, дру штве ни кон текст. Из го во ре на реч би ва слу ша на са мо та мо 
где го вор ник и слу ша лац де ле про стор; по ста је ра зу мљи ва са мо та мо где по-
сто ји за јед нич ки је зик. Где се бо го слу же ње са сто ји од раз ме не зву ко ва, као 
у адвен ти зму, прет по ста вља се за јед ни ца говорникâ и слушаоцâ. На су прот 
то ме, они об ли ци хри шћан ства у ко ји ма је ви зу ел но и так тил но из ра жа ва-
ње ва жни је, лак ше на ги њу ин ди ви ду ал ној ду хов но сти. Ико но пи сац не мо ра 
да бу де у не по сред ном кон так ту са осо бом ко ја ча сти ико ну. Кру ни ца је уса-
мље нич ка прак са (Bull & Loc khart 1998: 155).

За раз ли ку од кве ке ра, адвен ти сти не во ле да се де у ти ши ни, а му зи ка 
је увек чи ни ла зна ча јан део њи хо вог бо го слу же ња. Адвен ти стич ке цр кве мо-
гу би ти ар хи тек тон ски не ин спи ра тив не и без ви зу ел них под сти ца ја, али ка да 
је реч о зву ку, адвен ти сти су спрем ни да по тро ше ве ли ке су ме нов ца на ин-
ста ли са ње до брих ор гу ља. Крат ки ко ма ди кла сич не ин стру мен тал не му зи ке 
ре дов но се из во де на цр кве ним слу жба ма. Адвен ти стич ки хо ро ви и ин стру-
мен тал не гру пе че сто има ју на сту пе у ре ли ги о зном и све тов ном окру же њу.

Мал колм Бул и Кит Ло карт (1998) об ја шња ва ју да је за о ку пље ност 
зву ком зна чај на не са мо за то што прет по ста вља ви сок сте пен дру штве не ин-
тер ак ци је, већ и за то што је омо гу ћа ва ви ше ди мен зи ја вре ме на, не го ди мен-
зи ја про сто ра. Адвен ти стич ко пре фе ри ра ње зву ка као сред ства из ра жа ва ња 
ука зу је на на ро чи ту при јем чи вост пре ма мо да ли те ти ма вре ме на, на по чет ке 
и свр шет ке, бр зи ну и ри там. Адвен ти стич ка те о ло ги ја усред сре ђе на је пр-
вен стве но на вре ме – на вре ме кра ја, та чан по че так и за вр ше так су бо те, про-
роч ко ту ма че ње вре ме на. Би ти адвен ти ста зна чи има ти акут ну свест о вре-
ме ну. Ва жно је зна ти ко ји је дан у сед ми ци; бит но је ми сли ти о исто ри ји као 
вре мен ском сле ду обе ле же ном да ту ми ма про ро чан ског зна ча ја. Шта ви ше, 
упра во се сво јим раз у ме ва њем вре ме на адвен ти сти раз ли ку ју од чла но ва 
дру гих хри шћан ских гру па, и при бли жа ва ју ју да и зму (Ку бурћ, Да чић 2004). 

Адвен ти сти има ју спе ци фич но опа жа ње исто ри је – као сле да про ро-
чан ски вре мен ских пе ри о да; ско ро су уса мље ни у ми шље њу да је сед ми 
дан сед мич ног вре мен ског ци клу са ша бат; и је дин стве ни су у ми шље њу да 
ће са мо оста так ко ји др жи су бо ту би ти у ста њу да се пре ме сти из вре ме на 
у веч ност, при ли ком Дру гог Хри сто вог до ла ска. Адвен ти стич ка те о ло ги ја 
опи су је исто ри ју на по се бан на чин, чла но ви ма цр кве да је по себ не вре мен-
ске ду жно сти, и пред ви ђа по себ ну бу дућ ност за са му цр кву. Адвен ти сти ко-
ри сте вре ме као ди мен зи ју из ра жа ва ња, јер је то и њи хо ва при мар на ди мен-
зи ја ис ку ства. У за кључ ку ауто ри опи су ју адвен ти сте као пут ни ке кроз вре-
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ме, ти хе хо до ча сни ке ко ји де ле про стор са сво јим зе мља ци ма Аме ри кан ци-
ма, али са ми му не при па да ју (Bull & Loc khart 1998: 175).

Слич на за па жа ња о ва жно сти му зи ке у жи во ту адвен ти стич ких вер-
ни ка из но си и Зо ри ца Ку бу рић (2008; 2010). У адвен ти стич кој по ро ди ци ве-
ли ка па жња се по кла ња му зич ком обра зо ва њу де це, а и кон тро ли де це у од-
но су на вр сту му зи ке ко ју слу ша ју. Де ца про по вед ни ка нај ви ше су под кон-
тро лом сво јих ро ди те ља. Ско ро 23% про по вед нич ке де це из ја вљу је да њи-
хо ви ро ди те љи увек кон тро ли шу и огра ни ча ва ју вр сту му зи ке ко ју слу ша-
ју, 21% де це вер ни ка има исти про блем, док је у пра во слав ној по ро ди ци са-
мо 1,5 % њих од го во ри ло да их ро ди те љи у то ме огра ни ча ва ју, док ме ђу ате-
и сти ма ни ко ни је ре као да их ро ди те љи у то ме огра ни ча ва ју. Ме ђу ро ди те-
љи ма ко ји по не кад огра ни ча ва ју ко ју вр сту му зи ке ће им де ца слу ша ти, 25% 
су про по вед нич ка де ца, 21% де ца вер ни ка адвен ти стич ке цр кве, 3% де ца 
пра во слав не ве ро и спо ве сти и 6% де ца из ате и стич ких по ро ди ца. Ни ка да не 
огра ни ча ва ју де цу кад је о слу ша њу му зи ке реч ис ка за ло је 94% де це из ате-
и стич ких по ро ди ца, 92% де це из пра во слав них по ро ди ца, 39% де це вер ни-
ка адвен ти стич ке цр кве и 25% де це из про по вед нич ких по ро ди ца у адвен ти-
стич кој цр кви (Ку бу рић 2008: 254).

Ако упо ре ди мо ре зул та те до би је не у Ср би ји и у Аме ри ци, за па жа мо 
да је у аме рич ком узор ку 20% ро ди те ља ко ји увек огра ни ча ва ју вр сту му зи-
ке ко ју ће де ца слу ша ти, док у Ср би ји то чи ни 22% и 21%. На и ме, и овим се 
ис ка зу је ори јен та ци ја ка кон тро ли, и она је по себ но из ра же на ка да је у пи-
та њу му зи ка. Де ци се у по ро ди ци и шко ли ну ди му зич ко обра зо ва ње. Ско ро 
сва ко де те ко је је има ло мо гућ но сти, за вр ши ло је не ки вид му зич ког обра зо-
ва ња, у др жав ним шко ла ма или при ват но, у цр кви. Вр ста му зи ке ко ја се не-
гу је је сте пре све га ду хов на му зи ка про те стант ског ти па, као и кла сич на му-
зи ка, пре све га ин стру мен тал на (Ку бу рић 2008: 255). 

Да би смо ви ше са зна ли о цр кве ној и ду хов ној му зи ци у адвен ти зму 
да нас, раз го ва ра ла сам с не ко ли ко при пад ни ка адвен ти стич ке цр кве ко ји су 
ми упот пу ни ли са зна ње о зна ча ју му зи ке ка ко у бо го слу же њу та ко и у сва-
ко днев ном по ро дич ном жи во ту. Ин тер вју и са ла сам про фе сор ку кла ви ра Ли-
ди ју План так, ко ја жи ви у Ва шинг то ну и има сво ју при ват ну му зич ку шко-
лу, а са ма је му зи чар; кћи је адвен ти стич ког па сто ра Бе ло ше ва, ко ји је са да 
у пен зи ји, и су пру га је адвен ти стич ког па сто ра Здрав ка План та ка, про фе со-
ра на адвен ти стич ком уни вер зи те ту у Ва шинг то ну. Ти хо мир Ла зић, ра дио је 
док то рат на Уни вер зи те ту у Окс фор ду из обла сти те о ло ги је, ујед но је и со ло 
пе вач Me rry Go spel ho ra, од го во рио ми је на пи та ња о му зи ци у адвен ти зму. 
Раз го вор сам во и дла и са биб шим адвен ти стич ким па сто ром, Го разд Ан-
дрејч, са да док тор те о ло зо ги је у Ен гле ској. На кра ју, до но сим раз го вор ко ји 
сам има ла са ду го го ди шњим со ло пе ва чем, а ујед но и па сто ром у адвен ти-
стич кој цр кви То мом Ива не ши ћем.
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ИН ТЕР ВЈУ БР. 1
Го разд Ан дрејч је бив ши адвен ти стич ки па стор; ди пло ми рао је фи ло зо фи ју 

и фи зи ку (у Сло ве ни ји) и те о ло ги ју (у Хр ват ској), ма ги стри рао у Кем бри џу; са да је 
на док тор ским сту ди ја ма у Еxетеру, Ен гле ска, Ин тер вју је во ђен 6. ма ја 2010. го ди-
не, пу тем ин тер не та.

Ко је су основ не ка рак те ри сти ке ду хов не му зи ке?
Омо гу ћу је фо ку си ра ње на ду хов но, мо же из ра жа ва ти емо ци је при ме ре не ду-

хов ном жи во ту, ко је пак мо гу би ти раз ли чи те (од кон тем пла тив но-сми ру ју ће и му-
зи ке за раз ми шља ње, до ви ше рит мич ког сла вље ња).

Шта је при мар но у ду хов ној му зи ци – ри там, ме ло ди ја или ре чи?
Ком би на ци ја. Ни шта ни је при мар но, иако је нај бо ље кад је све на сво јем ме-

сту – ква ли тет на ме ло ди ја, са рит мом ко ји при па да ре чи ма. 

Ка ко се од ре ђу је гра ни ца из ме ђу ду хов не и све тов не му зи ке, ако му зи ка ни је 
са тек стом, тј. ин стру мен тал на је?
Те шко. Не ма ја сних, стро гих пра ви ла у сти лу: елек трич на ги та ра ни је ду-

хов на, ор гу ље је су, или слич но. Али има фи не са, де та ља, осе ћа ја за ме ло ди ју 
или им про ви за ци ју, фи но ћу емо ци ја (од но сно од сут ност тог осе ћа ја или фи но-
ће). Ква ли тет „ду хов но сти“ у му зи ци мо же се пер ци пи ра ти при мар но у осе ћа ји-
ма ко је ин стру мен тал на му зи ка по бу ђу је, у ком би на ци ји са кон тек стом у ко јем 
се по ја вљу је. 

Да ли је та ква му зи ка (ин стру мен тал на) по год на за бо го слу же ња?
Да, сва ка ко мо же би ти, али за це ло ви то бо го слу же ње, ба рем гле да но кроз ду-

же вре ме (про сеч но), му зи ка без ре чи не ну ди оно што му зи ка мо же да ти у бо го-
слу же њу. 

Да ли у цр кви ко ри сти те ин стру мен те у слу жби му зи ке?
Да. Али нај че шће ипак ор гу ље или кла вир.

Да ли је упо тре ба ин стру ме на та у слу жби пред ност или не?
На не ки на чин је: рет ко се упо тре бља ва ис кљу чи во во кал.

Да ли би се дру га чи је од ви јао про цес се ку ла ри за ци је да су укљу че ни и ин-
стру мен ти? Да ли би се бр же од ви јао тај про цес?
Не знам у ка квом сми слу се ку ла ри за ци је. У сми слу гу бит ка вје ре, ре ли ги о-

зно сти? Он да ми слим да не. 

Да ли је цр ква у пред но сти што је при хва ти ла ин стру мен те, и да ли то 
ути че на па ству да бо ље при хва ти цр кву, ре ли ги ју, Бо га?
Ми слим да да. Ка ко ре кох, по мом ми шље њу, пи та ње ни је ин стру мен ти да 

или не, не го осе ћај и му дрост у при ме ни, упо тре би ин стру ме на та у бо го слу жбе не 
на ме не.
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Ка ко па ства ре а гу је на ди на мич ни ју, жи вљу му зи ку?
До бро, ако је не ма пре ви ше од но сно ни је ис кљу чи во при сут на та ква вр ста 

ду хов не му зи ке.

Шта ми сли те о мо дер ној ду хов ној му зи ци?
Ми слим да мо же би ти су пер, али че сто ни је. Че сто је пре ви ше ре пе ти тив на, 

по вр шна (или у тек сту или у ме ло ди ји од но сно спо соб но сти про бу ђе ња ду бљих, 
ду хов ни јих, „ви ших“ осе ћа ња, ка ко их ја раз у мем), и за то је тре ба би ра ти му дро.

Шта ми сли те о рок и поп пе сма ма на тек сто ве Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
(из ве де но на Све тог Са ву нпр. 2006. го ди не у Са ва цен тру)?
А gre at idea! J (Ни сам чуо.)

Шта ми сли те о џез и го спел об ра да ма мо крањ че вог опе ла те бе по јем –са ва 
цен тар 2008. и Мо крањ че ви да ни ,Не го тин 2007). 
Не мам пој ма, ни сам чуо.

Да ли цр ква то осу ђу је или при хва та?
Цр ква ко ју са да по ха ђам (Ma in stre am ме то ди стич ка цр ква у Ен гле ској) то 

при хва та, вр ло је отво ре на пре ма су вре ме ним ин тер пре та ци ја ма, иако ен гле ске тра-
ди ци о нал не хим не бра ће We sley увек има ју сво је бит но ме сто, из во ђе не че сто у 
тра ди ци о нал ном сти лу са ор гу ља ма или кла ви ром.

Ка ко мла ди вер ни ци ре а гу ју на та по ме ра ња и про ме не?
Мла ди на рав но во ле су вре ме не му зич ке из ра зе.

Да ли па ства бо ље ре а гу је кад је ми са на ма тер њем је зи ку?
Да. Дру го ни не зна ју у Ме то ди стич кој цр кви.

Да ли се ко ри сте (пе ва ју) мо дер ни је пе сме у об ре ди ма?
Да.

Да ли се ме ђу мла ди ма у цр кви пе ва ју про те стант ске пе сме?
Да. J Ме то ди сти пе ва ју и ан гли кан ске, и ка то лич ке исто не ка да. Пра во слав-

них још ни сам чуо, али у прин ци пу сва ка ко су отво ре ни, то сам уве рен.

Шта ми сли те о рок ми си ко ју ка то лич ка цр ква упра жња ва јед ном го ди шње 
у цр кви (елек трич не ги та ре, буб ње ви, итд.)? 
Why not. Ако је до бро ура ђе но, и до бри му зи ча ри, мо же би ти су пер.

Да ли су ин стру мен ти све ти или не све ти? 
„Све је све то оно ме, ко ји је у Го спо ду Ису су Кри сту.“

Да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу све тих и не све тих ин стру ме на та (као код 
ста рих Гр ка: ли ра – свет, аулос – све то ван)? 
Не.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 281

Да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу са крал не му зи ке (оне ко ја се ко ри сти у слу-
жби) и ду хов не му зи ке? 
Хм, со ци о ло шки гле да но, да. Али у не ком објек тив ном, он то ло шком или те-

о ло шком сми слу не ма ја сних по де ла ове вр сте. 

Ка ко се огле да про цес се ку ла ри за ци је у му зи ци у цр кви? 
У ме то ди зму има раз ли чи тих ми шље ња, али до зво ља ва ју се раз ли чи те прак-

се, раз ли чи то и од цр кве до цр кве у истом гра ду, под руч ју Ен гле ске или све та, итд. 
Углав ном, плу ра ли зам.

У ко јој ме ри је му зи ка по треб на у цр кви (слу жби)? 
Му зи ка је вр ло ду бок, би тан из ра жај људ ских осе ћа ња и раз ми шља ња, за то 

је ја ко по треб на у цр кви.

Да ли се мо же без ње?
Не.

Ко ја је уло га му зи ке у ре ли ги ји? 
Бит на, искон ска, у не ком сми слу и пре те о ло ги је, јер је ис ку стве на ствар, а 

не ап стракт но-те о риј ска. 

Да ли ре ли ги о зни љу ди слу ша ју ду хов ну му зи ку и ван об ре да и цр кве? 
Не ки си гур но, али не знам ко ли ко њих.

Да ли су јав не са ле ме ста где тре ба из во ди ти ду хов не пе сме?
По не кад да.

Да ли се по вр сти му зи ке ко ју слу ша по је ди нац, мо же од ре ди ти и ње го во 
вер ско опре де ље ње? 
Не са пре ци зном тач но шћу. Али не кад се мо же по го ди ти с ви со ком ве ро ват-

но ћом, кад се зна це ла гар ни ту ра му зи ке ко ју не тко слу ша.

Да ли се мо же од ре ди ти ни во ре ли ги о зно сти на осно ву му зи ке ко ју по је ди-
нац слу ша? 
Не баш. Та кви су до ви ни су му дри ни ка да, јер ду хов ност се не мо же ме ри ти 

на људ ске на чи не у ни ка квом ап со лут ном сми слу.

Да ли ду хов на му зи ка по ја ча ва ду хов ност код вер ни ка?
Мо же.

Шта ми сли те о за јед нич ком пе ва њу на слу жба ма? Да ли је по треб но и че-
му слу жи? 
По треб но, слу жи оја ча њу за јед нич ког ду хов ног ис ку ства, за јед нич ког емо-

ци о нал ног до жи вља ња тек сто ва, па и Бо га ди рект но.
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Да ли је му зи ка твр ђи ин ди ка тор ре ли ги о зно сти од кон фе сиј ског де кла ри са-
ња? 
Ни јед но од то га ни је ја сан, или тврд ин ди ка тор ре ли ги о зно сти.

Ако до ђе до ује ди ње ња цр ка ва, ис точ не и за пад не, ко ће пре у зе ти при мат и 
од ре ди ти ко ја вр ста му зи ке је све та и об ред на? 
Ни јед на. На рав но да ће до зво ли ти обе му зич ке тра ди ци је, као већ да нас има 

гр ко-ка то ли ка ко ји у му зи ци зву че по све пра во слав но. J

Ка ко еку мен ски по крет де лу је на по ме ра ња у ду хов ној му зи ци? 
Су пер, у сми слу да раз ли чи те за јед ни це мо гу упо тре бља ва ти и ужи ва ти у 

раз ли чи тим му зич ким тра ди ци ја ма. А не ка да и оту пљу је, на при мјер кад се у свим 
еван ге лич ким цр ква ма пје ва ју исте „мла дин ске“ пје сме ко је, не ке од њих, не ма ју 
до вољ но ду би не или со фи сти ци ра но сти.

Ко од ре ђу је да ли је му зи ка све та или све тов на, ко да је све тост му зи ци?
Ком би на ци ја особ ног жи вог ис ку ства пе ва ча-из во ђа ча, ду хов не про ду бље-

но сти из во ђа ча, па пре то га ком по зи то ра – зна чи у том сми слу цр ква, а на да мо се да 
је као за јед ни ца спо соб на слу ша ти Бож ју ин спи ра ци ју и око ода би ра му зи ке. 

Шта ми сли те ка кви су ста во ви оп ште по пу ла ци је пре ма ду хов ној му зи ци? 
У Ен гле ској, вр ло раз ли чи ти код раз ли чи тих љу ди. Али ду хов ну му зи ку слу-

ша ма њи на љу ди, чак ме ђу де кла ри ра ним хри шћа ни ма.

ИН ТЕР ВЈУ БР. 2
Ти хо мир Ла зић, Но ви Сад, на док тор ским сту ди ја ма у Окс фор ду, Ен гле ска, 

за вр шио је то ло ги ју у Бе о гра ду, та ко ђе има за вр ше ну сред њу му зич ку шко лу, те о-
рет ски и кла вир ски од сек, а на кнад но је у то ку сту ди ја за вр шио со ло пе ва ње у Бе-
о гра ду. Со ли ста је го спел хо ру (Me rry Go spel Hor). Ин тер вју ура ђен у апри лу 2010. 
го ди не.

По ва шем ми шље њу, ко је су основ не ка рак те ри сти ке ду хов не му зи ке?
Из ра жа ва раз ли чи та емо тив на ста ња (стра хо по што ва ње, ра дост, бес, ус хи ће-

ност, ту гу), вред но сти и ста во ве ко ји на ста ју у кон тек сту ди на мич ног од но са ство-
ре ња и Ство ри те ља. Она је спо ља шња ма ни фе ста ци ја њи хо ве уну тра шње ду хов не 
по ве за но сти. Иако узи ма у об зир људ ско ис ку ство, и ти че се чи та вог ње го вог би-
ћа, ду хов на му зи ка по ку ша ва да се ви не ван сва ко дне ви це и да свим сво јим рас по-
ла жу ћим сред стви ма до сег не тран сце ден тал ну ствар ност ко ја пре ва зи ла зи људ ски 
ум и ср це.

Шта је при мар но у ду хов ној му зи ци – ри там, ме ло ди ја или ре чи?
Сва три еле мен та су јед на ко бит ни. Иако се чи ни да су ре чи кључ ни но си лац 

по ру ке, ри там и ме ло ди ја но се у се би „есен тич не фор ме“, ко је вр ше емо тив ни ути-
цај на чо ве ка. Са мим тим, и они су ите ка ко но си лац зна че ња. 
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Ка ко се од ре ђу је гра ни ца из ме ђу ду хов не и све тов не му зи ке ако му зи ка ни је 
са тек стом, тј. ин стру мен тал на је?
У нај ши рем сми слу ова ди хо то ми ја на све тов ну и ду хов ну му зи ку је при вид. 

Јер, ако је чо век ство рен, он да је чи та во ње го во ис ку ство исто риј ско, све тов но, али 
у исто вре ме и ду хов но. Би ло да осе ћа сек су ал не им пул се, бес, ус хи ће ност, ту гу или 
не ку дру гу емо ци ју, он/она је увек ство ре но би ће И ње гов иден ти тет је од ре ђен у од-
но су на ко нач ног ре фе рен та, Бо га. Са дру ге стра не, бо го слу жбе на му зи ка, ко ја има 
за свој при мар ни фо кус сла вље ње, ве ли ча ње Бо га и Ње го ве ак тив но сти у од но су на 
чо ве ка, свим сво јим еле мен ти ма тре ба да иза зи ва од го ва ра ју ће емо тив не и ког ни тив-
не ре ак ци је у људ ском би ћу, као што су стра хо по што ва ње, за хвал ност, це жња…Ов-
де не го во рим о су пер и ор но сти не ког му зич ког сти ла, већ да ин стру мен тал на му зи-
ка (иако у раз ли чи тим фор ма ма) ни је пот пу но не у трал на и да вр ши са свим од ре ђен 
ути цај на људ ски ум и осе ћа ња. По ста вља се пи та ње  ка кав ути цај му зи ка вр ши на 
љу де, и да ли их у кон тек сту њи хо ве спе ци фич не кул ту ро ло шке, емо тив не и ин те лек-
ту ал не кон сти ту ци је, под сти че на вр сту емо тив них ре ак ци ја ко је су при ме ре не бо го-
слу жбе ном ис ку ству. Пре ма то ме, тај ути цај ће нај че шће за ви си ти од кул ту ре и тре-
ба се вред но ва ти по ква ли те ту ути ца ја ко ји она вр ши на оног ко ји је њој из ло жен. Из 
ово га сле ди да је и „гра ни ца“ у ве ли кој ме ри кул ту ро ло шки усло вље на. 

 Да ли је та ква му зи ка (ин стру мен тал на), по год на за бо го слу же ња?
На рав но. Баш за то што ни је то тал но не у трал на већ под сти че чо ве ка у од ре-

ђе ном прав цу.

Да ли у цр кви ко ри сти те ин стру ме на те у слу жби му зи ке?
Да.

Да ли је упо тре ба ин стру ме на та у слу жби пред ност или не?
Да.

Да ли би се дру га чи је од ви јао про цес се ку ла ри за ци је да су укљу че ни и ин-
стру мен ти? Да ли би се бр же од ви јао тај про цес?
Ин стру мен ти мо гу до при не ти да се се ку лар ном уму при бли жи бо го слу жбе-

но ис ку ство, али у исто вре ме да се на ду хов но ис ку ство не гле да као на не што што 
је пот пу но одво је но од сва ко дне ви це. 

Да ли је цр ква у пред но сти што је при хва ти ла ин стру мен те, и да ли то 
ути че на па ству да бо ље при хва ти цр кву, ре ли ги ју, Бо га?
Де фи ни тив но.

Ка ко па ства ре а гу је на ди на мич ни ју жи вљу му зи ку?
„Па ства“ је пре те жно мо дер ни стич ки ори јен ти са на и узи ма му зи ку 19. ве ка 

као кри те риј у од но су на ко ји вред ну је све са вре ме не сти ло ве. Кад се ди на мич ни ја 
и жи вља му зи ка из во ди, по сто ји страх да ће се из гу би ти „све тост“ и да ће се из гу-
би ти њен одво јен иден ти тет у од но су на свет. 
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Шта ми сли те о мо дер ној ду хов ној му зи ци?
Ако је она из раз аутен тич ног ду хов ног ис ку ства и ако под сти че и дру ге ко ји 

су њој из ло же ни да га ду бље до жи ве и раз у ме ју, она је вр ло ко ри сна.

Шта ми сли те о рок и поп пе сма ма на тек сто ве Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
(из ве де но на Све тог Са ву нпр. 2006. го ди не у Са ва цен тру)?
Иако ни сам чуо ка ко то зву чи, зву чи вр ло кре а тив но.

Шта ми сли те о џез и го спел об ра да ма мо крањ че вог опе ла те бе по јем – Са-
ва цен тар 2008. и Мо крањ че ви да ни, Не го тин 2007)? 
Ово зву чи вр ло ра ди кал но. Уко ли ко је у од ре ђе ним гра ни ца ма и ако и да ље 

из ра жа ва осе ћа ње стра хо по што ва ња и сла вље ња, овај спој мо же би ти вр ло за ни-
мљив.

 Да ли цр ква то осу ђу је или при хва та?
Осу ђу је.

Ка ко мла ди вер ни ци ре а гу ју на та по ме ра ња и про ме не?
че сто мла ђи вер ни ци, по го то во они ко ји су у фор ма тив ним го ди на ма свог ра-

ста у ве ри, по ка зу ју још кон зер ва тив ни ји и од бој ни ји став не го по је ди ни зре ли ји 
љу ди ко ји има ју ду же хри шћан ско ис ку ство, и са мим тим ве ћи сте пен то ле ран ци је. 
На рав но, мно ги мла ди ће те про ме не гле да ти са на кло но шћу. 

Да ли па ства бо ље ре а гу је кад је ми са на ма тер њем је зи ку?
Да.

Да ли се ко ри сте (пе ва ју) мо дер ни је пе сме у об ре ди ма?
У „убла же ној“ фор ми.

Да ли се ме ђу мла ди ма у цр кви пе ва ју про те стант ске пе сме?
Да. У ве ћи ни слу ча је ва.

Шта ми сли те о рок ми си ко ју ка то лич ка цр ква упра жња ва јед ном го ди шње 
у цр кви (елек трич не ги та ре, буб ње ви, итд.)?
За ви си ко уче ству је у ми си и ка кву ре ак ци ју то ства ра у умо ви ма. Уко ли ко 

рок до но си осе ћа ње бе са, ра стро је но сти и им пул сив но сти, он ни је по де сан за при-
ли ку у ко јој тре ба да до ми ни ра ју осе ћа ње ра до сти, пре да ња и ме ди та ци је.

Да ли су ин стру мен ти све ти или не све ти? 
Њи хо ва све тост / не све тост ни је ин трин зич на већ за ви си од на чи на њи хо ве 

упо тре бе

Да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу све тих и не све тих ин стру ме на та (као код 
ста рих гр ка ли ра – свет, аулос – све то ван)? 
Не.
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Да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу са крал не му зи ке (оне ко ја се ко ри сти у слу-
жби) и ду хов не му зи ке?
Иако се два пој ма пре кла па ју, са крал на му зи ка је ужег сми сла и оче ку је се да 

по бу ди са свим од ре ђе ну бо го слу жбе ну вр сту ре ак ци ја у људ ском би ћу. Про ви зор на 
ли ни ја из ме ђу те две вр сте мо же се по ву ци опет у за ви сно сти од то га да ли бу ди од-
го ва ра ју ћа ста ња ума и ср ца  при год ним за да ту при ли ку. 

Ко је су то раз ли ке?
пре све га, као што сам спо ме нуо, ду хов на му зи ка об у хва та раз ли чи те аспек-

те људ ског ис ку ства (ко ја не мо ра ју увек би ти ре ци мо окре ну та са мо Бо гу већ мо гу 
про жи ма ти и дру ге аспек те људ ског ис ку ства, ко је је, на кра ју кра је ва, део ство ре-
ног све та), док се са крал на му зи ка фо ку си ра ди рект ни је ка ко у ре чи ма, та ко и дру-
гим му зич ким еле мен ти ма на осе ћа ња, и ста во ве ко ји про ис ти чу ди рект но у од но-
су на то ко је Бог и шта је он учи нио за нас. Иако до ти че људ ско ис ку ство, фо кус је 
Он, а не чо век.

 Ка ко се огле да про цес се ку ла ри за ци је у му зи ци у цр кви?
му зи ка че сто алу ди ра на стил од ре ђе них по пу лар них се ку лар них пе ва ча. Ко-

ри сте се слич не хар мо ни је, ин стру мен ти и на чин из во ђе ња ко је љу ди пре по зна ју у 
му зи ци ко јом су окру же ни сва ког да на.   

У ко јој ме ри је му зи ка по треб на у цр кви (слу жби)? Да ли се мо же без ње? 
По треб на је. Бо го слу же ње не за ви си од му зи ке, али је њо ме пот по мог ну то и 

бо ље оства ру је свој циљ.
Ко ја је уло га му зи ке у ре ли ги ји?
Да из ра зи и ти ме про ду би од нос из ме ђу Бо га и чо ве ка.

Да ли ре ли ги о зни љу ди слу ша ју ду хов ну му зи ку и ван об ре да и цр кве? 
Да. По го то во ста ри ји љу ди ко ји су од ра сли не зна ју ћи за дру га чи је и сма тра-

ју ћи да је то је ди но ис прав но.

Да ли су јав не са ле ме ста где тре ба из во ди ти ду хов не пе сме? 
На рав но. Чак је и по жељ но.

Да ли се по вр сти му зи ке ко ју слу ша по је ди нац, мо же од ре ди ти и ње го во 
вер ско опре де ље ње?
Све ма ње је то слу чај.

Да ли се мо же од ре ди ти ни во ре ли ги о зно сти на осно ву му зи ке ко ју по је ди-
нац слу ша?
Не не ми нов но.

Да ли ду хов на му зи ка по ја ча ва ду хов ност код вер ни ка? 
Да.
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Шта ми сли те о за јед нич ком пе ва њу на слу жба ма? Да ли је по треб но и че-
му слу жи? 
По треб но је. Ства ра ат мос фе ру по ве за но сти и ја ча осе ћај за јед нич ког иден-

ти те та и ци ља. 

Да ли је му зи ка твр ђи ин ди ка тор ре ли ги о зно сти од кон фе сиј ског де кла ри-
са ња?
Не. 

Ако до ђе до ује ди ње ња цр ка ва, ис точ не и за пад не, ко ће пре у зе ти при мат и 
од ре ди ти ко ја вр ста му зи ке је све та и об ред на?
За са да се за пад на цр ква чи ни те о ло шки и по ли тич ки до ми нант ни јом, али 

пост мо дер ни ути ца ји фа во ри зу ју ис точ не-ми стич не ре ли ги о зне се ди мен те. Кул ту-
ро ло шке си ле ће ру ко во ди ти из бо ром, а не при мар но ре ли ги о зне. Ве ро ват но ће би-
ти ре чи о не кој вр сти син кре ти зма у ко јем ће на род би ти во ђен не ис кљу чи во вер-
ским ути ца ји ма већ и мно гим дру гим фак то ри ма у ко ји ма ће се свет на ћи у да том 
мо мен ту.

Ка ко еку мен ски по крет де лу је на по ме ра ња у ду хов ној му зи ци?
То ле ран ци ја и ува жа ва ње раз ли чи то сти ра сту. У исто вре ме до ла зи до ме ша-

ња сти ло ва и ства ра ња но вих му зич ких трен до ва.

Ко од ре ђу је да ли је му зи ка све та или све тов на, ко да је све тост му зи ци? 
Ово пи та ње већ са мо су ге ри ше од го вор. Бог од ре ђу је су шти ну и тип бо го-

слу жбе ног уну тра шњег ста ва, а чо век, у за ви сно сти од то га ка квим је ис ку ством и 
кул ту ро ло шким ути ца ји ма фор ми ран, има ути цај на то ка ко ће се кон крет но му зич-
ки из ра зи ти да би (са ма ње или ви ше успе ха) оства рио оно што сма тра да Бог зах те-
ва. Људ ски из бо ри, на рав но, би ће увек ру ко во ђе ни и под стак ну ти на на пре дак сра-
змер но ње го вом раз у ме ва њу оп ште Бож је во ље.    

Шта ми сли те ка кви су ста во ви оп ште по пу ла ци је пре ма ду хов ној му зи ци? 
Углав ном се ду хов на му зи ка (у Ср би ји) пре зен ту је у сред њо ве ков ном ду ху и 

са мим тим при вла чи са мо од ре ђе ни слој љу ди. Она је нај че шће не при влач на и за-
ста ре ла мла ђим љу ди ма. 

ИН ТЕР ВЈУ БР. 3
Ли ди ја План так, про фе сор ка кла ви ра, Му зич ку акад ме и ју за вр ши ла у Бе о-

гра ду, ма ги стрир ла на цр кве не ној му зи ци у Ен гле ској, има при ват ну му зич ку шко-
лу у Ва шинг то ну.

Проф. др Здрав ко План так (Co lum bia Union Col le ge, Maryland, Uni ted Sta-
tes), те о лог.

Ин тер вју во ђен на Цре су, 2010. го ди не.
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Ко је су основ не ка рак те ри сти ке цр кве не му зи ке у од но су на кул ту ру и дру-
штве ни кон текст?
Ли ди ја: Ср би ја кул тур но или исто риј ски има ор то док сну исто ри ју. Да кле, цр-

кве на му зи ка је оно што ми зна мо од Мо крањ ца и та ко да ље. То је оно тра ди ци о нал-
но, срп ска му зи ка. Ме ђу тим, ми као адвен ти сти смо дру га ка те го ри ја. Је смо у Ср-
би ји али опет има мо сво ју исто ри ју а та исто ри ја нас по ве зу је са Аме ри ком. Ми смо 
ди рект но по ве за ни са Аме ри ком. Е са да, Аме ри ка је ко лев ка свих мо гу ћих на ци ја, 
та мо има све га; та ко, на при мер, Шпан ци има ју сво ју исто ри ју и му зи ку, па он да 
афро а ме рич ка му зи ка, они има ју ве о ма ди стинк ти ван од нос. А опет бел ци, они се 
др же кла сич не му зи ке. Да кле, ми бел ци во ли мо да иде мо ка кла сич ној му зи ци, што 
нас не ка ко спа ја са Евро пом.

Здрав ко: Ме ђу тим то још ни је до вољ но по ја шње но. Она је кла сич ни му зи-
чар. За ни мљи во је то што пе де се тих, ше зде се тих и се дам де се тих, за ви си гдје је 
кул ту ра у Аме ри ци. Нпр. пе сма Пре шес Лорд, што сте пе ва ли на кон цер ту, ја сам 
од мах ми слио на Ел ви са При сли ја, што ни је нео п ход но, али ми слио сам због то-
га јер он је са јед ном кан три мју зик и ра ног ро ка на пра вио мно штво хри шћан ских 
ре ли ги о зних пе са ма. Он да имаш у на шој адвен ти стич кој кул тур ној ба шти ни… го-
то во сви и бјел ци про те стан ти су ви ше под ути ца јем кан три му зи ке. Про те стан-
ти црн ци се то тал но раз ли ку ју. Има цр на ца ко ји су то тал но у хим но ди, и ре ци мо 
кон зер ва тив ни је бе лач ко-цр нач ке цр кве су, што је за ни мљи во, мно го ви ше за ин-
те ре со ва не за хим не и пе сма ри це не то ли ко кла сич не ко ли ко за хим не, а ре ци мо 
имаш про гре сив ни је цр кве ко је су у се ле бреј шен сти лу, ко је су мно го ви ше бен у 
поп рок, у тој вр сти му зи ке у зад њих два де сет го ди на. Да кле, све то за ка чи и на ше 
адвен ти стич ке цр кве и дру ге про те стант ске цр кве, зна чи Би ло Крик или Хил сон из 
Аустра ли је су ти ко ји су пи са ли мно штво но вих пе са ма. А ре ци мо ова ква кул тур-
на ба шти на као што ви пе ва те је, на при мер, су пер али већ на не ки на чин ста рин-
ска ба шти на. За ни мљи во, што је ту на не ки на чин аван гар да за на ше цр кве. Ме ђу-
тим, то је јед на див на ста рин ска ба шти на про шлог сто ле ћа и на ко ји на чин су до-
жи вља ва ли, оно што је ре као Ро берт, црн ци, жи вот, му че ни штво, кул ту ру и ка ко их 
је та пе сма ну ка ла и по ну ка ла на бо љи жи вот, на жи вот ко ји их мо же из ву ћи ван. 
Због то га им да је на ду, мо гућ ност да бу ду за јед но, да пе ва ју, ти пич но као оно из 
пса ла ма… би ли смо у Ва ви ло ну и пје ва ли смо ва ви лон ске пе сме. То је њи хо во и 
за њих, то је нај ва жни ја ствар… Мој си је, ула зак у во ду… све су то те ме, ли те рар-
не те ме љу ди ко ји су по тла че ни, ко ји на не ки на чин има ју на ду да ће се из то га из-
ву ћи… Да кле Је ру са лим, че ка ју да се де си не што но во што ће им Бог по мо ћи да не 
бу ду ви ше за ро бље ни ци.

Да ли ту се ку ла ри за ци ја има не ки ути цај, се ку лар ни дух?
Здрав ко: Ми слим да се ку ла ри за ци ја има јак ути цај на но ве трен до ве у зад-

њих де сет го ди на на се ле бреј шен чрч, и ме га чрч се ку ла ри за ци ја. Ме ђу тим, сад већ 
ме га цр кве, ко је има  од пет, шест и се дам хи ља да љу ди,  у ко ји ма  се ја ко до бро на-
пра ви и ор га ни зи је бо го слу же ње це ло… да кле, ни је са мо му зи ка већ чи та ва фи ло-
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зо фи ја бо го слу же ња ка ко ће се ство ри ти, да то бу де на екра ну ве ли ком, да то бу де 
шоу. Да ли ту има сто љу ди или пет, али су укљу че ни да ство ре је дан ве ли ки шоу.

Ли ди ја: Они то ра де у ства ри као је дан екс пе ри мент, они по ку ша ва ју да са се-
ку ла ри за ци јом при бли же ре ли ги ју мла ђим ге не ра ци ја ма. Али ин те ре сант но је што 
мла ђа ге не ра ци ја ни је је ди на ко ја то при хва та. Има ја ко пу но ста ри јих љу ди ко ји до-
ла зе и слу ша ју, и ви ше им је то при слу ху не го не ка дру га кла сич на му зи ка. Али, то 
је екс пе ри мент. Они до но се све мо гу ће се ку лар не фор ме, има чак и ре па… Али шта 
год они до но се, ко ји год екс пе ри мент до но се, они ра де ве о ма ква ли тет но.

Здрав ко: То ни је оно као не кад у на шим цр ква ма што су се љу ди бу ни ли; љу-
ди до ђу са  две  ги та ре и поч ну сви ра ти, и сад ми сле да је то не што. Да кле, ако већ 
ра диш то, ра ди на топ фор ми, ра ди на вр хун ски на чин, са спрем но шћу, са бен дом 
ко ји ће прак ти ци ра ти, ве жба ти да бу де оно вр хун ски.

Ли ди ја: То он да и тех но ло ги ја тре ба да бу де вр хун ска, све да бу де вр хун ски.
Здрав ко: Ме ђу тим, сад ме ђу мла ди ма ви дим то што ка жеш се ку ла ри за ци ја, 

мно го ви ше иде тренд пре ма ми стич ним ре ли ги ја ма…
Ли ди ја: То је вр ло ин те ре сант но. Два де се те, два де се те го ди не…
Здрав ко: Ре ци мо, грч ко пра во слав ној, ру ско пра во слав ној или ка не ким ка то-

лич ким ме ди та тив ним ста рин ским ми са ма. То је је дан тренд ко ји то тал но… ме не је 
то из не на ди ло јер ни сам то оче ки вао… Мла ди љу ди… Они су по след ња Ле ди Га-
га… и сад да бу ду и у цр кви Ле ди Га га, и сад хо ће не што… ти ши на…

Ли ди ја: Ја ми слим да је њи ма до ста већ све га то га, да они хо ће да бу де по себ-
но. И сад на ше екс пе ри мен та ци ја осам де се тим, се дам де се тим и пе де се тим го ди на-
ма, ка да смо по ку ша ва ли да се ку лар ну му зи ку при ми мо мла ди ма, мла ди ма је до-
шло дов де… (до гр ла) и сад они јед но став но же ле не што што ће би ти по себ но, не-
што што ће би ти ме ди та тив но, не што што ће би ти цр кве но, вр ло ин те ре сант но ми-
слим са ми мла ди вра ћа ју и на ме ћу но во не што. Баш смо са да у јед ном ин те ре сант-
ном до бу да не зна мо шта да ура ди мо јер је по тра жња мла дих да се иде ка оно ме 
што би ми ре кли ка то лич ко, ми стич но 

Са ми мла ди на ме ћу и вра ћа ју не што но во. То је онај ци клус у исто ри ји ко-
јег има мо, увек је био је дан тра ди ци о нал ни па је дан ко ји га је пре се као па 
стал но та ко, стал но по на вља ње.
Ли ди ја: Баш са да смо у та квом јед ном ин те ре сант ном до бу ка да не зна мо 

шта да ура ди мо јер је по тра жња од мла дих да иде мо пре ма оно ме што би ми у Ср-
би ји ре кли ка то лич ком, ми стич ном, а ми ни смо спрем ни. Је два смо чак с ма слом 
про гу та ли ту кне длу да се кон тем пе ри мју зик… а сад од је дан пут иде мо не гдје дру-
го, а шта, ка ко?

Да, са мо што сам при ме ти ла да се тај ци клич ни круг ко ји се окре ће стал но 
кроз исто ри ју стра шно убр зао сво је окре та ње па са да има сва ких не ко ли ко 
го и на а не ма ви ше ни де ка да, као што је не кад би ло. 
Здрав ко: То је про сто тех но ло ги ја…
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Ли ди ја: Сад иде на го ди не… Исто то се са да бу квал но до га ђа у цр кви. Што 
је ја ко до бро у Аме ри ци, има, има цр ка ва свих мо гу ћих сти ло ва та ко да јед но став-
но љу ди иза бе ру што хо ће.

Ка жи те шта је при мар но у му зи ци: ри там, ме ло ди ја или текст? 
Здрав ко: Ка ко ко ме, ме ни је нај глав ни ји текст. Па зи, то је ја ко су бјек тив но и 

ни је то сад не ко екс перт но, ме ђу тим мо ја… ја до ла зим из та кве те о ло шке пер спек-
ти ве, те о ло шке пер спек ти ве где је текст му зи ке би тан због то га што он но си по ру-
ку, он но си по ру ку. Па зи те, он мо же има ти ин стру мен тал ну му зи ку да он бу де ме ди-
та ти ван али она се он да тре ба по ве за ти… ре ци мо, то је нај ве ћи про блем у цр ква ма, 
то је у мом те о ло шком пре да ва њу у ства ра њу па сто ра у цр ква ма… она је у ства ри 
пре да ва ла пред мет Цр кве на му зи ка и хри шћан ско бо го слу же ње (ми слио је ве ро ват-
но на Ли ди ју). Ја сам че сто мо рао ра ди ти на то ме да па сто ри не ма ју зна ње о ефек ту 
и сна зи му зи ке. Му зи ча ри че сто не ма ју ве зе са па сто рал ним и те о ло шким пер спек-
ти ва ма бо го слу же ња. Јед но став но, сва ко за се бе ра ди сво је. Ме ђу тим, ве ли ка успе-
шност до брих цр ка ва  је сте ка да се та два сти ла те ме спо је, па ре ци мо пе сме ко је се 
пе ва ју или слу ша ју бу ду на не ки на чин по ве за не са цр кве ним жи во том тог бо го слу-
же ња,. што зна чи, ако има са мо ин стру мен тал на и у том слу ча ју је са мо емо тив на 
ве за зву ка, ра ђа ње рит ма (то ста рин ско… ри там је ово оно… то је са да пре ва зи ђе-
но). Ти опет мо жеш во ди ти љу де на тај ми стич ни на чин, ти мо жеш за па ли ти све ћу 
или пу сти ти да се ка ди не што да има ју осе ћај не ки дру ги, да се по кре ну чу ла. Ме ђу-
тим ако је дан во ђа у цр кви да не ку ме ди та тив ну иде ју, или не ку ман тру, и сад имаш 
не ки ме ди та тив ни стих, нпр. Го спод је Па стир мој, и сад имаш не ког ко ји сви ра ин-
стру мен тал ну му зи ку на ме ди та ци ју, да кле ти до би јаш тај ми стич ки еле ме нат а му-
зи ка у овом слу ча ју има дру гу свр ху у овом еле мен ту ра ђе не го да но си вест  ре чи-
ма. Али, глав но по ме ни у цр кви…  ве сти и ре чи су нај глав ни је.

Ли ди ја: И још не што, по ме ни, про по вед ник и му зи чар тре ба ло би да ру ку 
под ру ку ра де за јед но; ако то га не ма, он да сва ко ву че на сво ју стра ну. А му зи ча ри 
има ју до ста сво јих про бле ма…

Здрав ко: А и па сто ри сво јих…

Да ли то зна чи да тре ба да бу де бо ља еду ка ци ја па сто ра на те о ло шким 
фа кул те ти ма? 
Ли ди ја: Тре ба…
Здрав ко: Тре ба и јед них и дру гих. Тре ба еду ка ци ја му зи ча ра да зна ју шта зна-

чи бо го слу же ње. Му зи ча ри сту ди ра ју му зи ку. Цр кве на му зи ка је јед но, али има раз-
ли ке кон цер та, као што сте са да ра ди ли, и му зи ке ко ја ће би ти део бо го слу же ња. То 
су две пот пу но ве ли ке раз ли ке.

Здрав ко: То је са мо што не ко му ни ци ра ју. То ти је као што ЦИ ЈА и ФАБ, не 
ко му ни ци ра ју. (То су две не за ви сне аме рич ке по ли ци је, јед на уну тар др жа ва а дру га 
у све ту.) Па стор и глав ни му зи чар тре ба ли би се сва ког по не дељ ка са ста ти и до го-
во ри ти, да кле, те ма је ова, бо го слу жбе на му зи ка ова, итд. И да се то зна до че тврт-
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ка, да је за јед нич ко бо го слу же ње пла ни ра но. Ина че, сва ки сво је вр ти и ово га… ајд, 
шта ће мо сад ра ди ти.

Ли ди ја: И у су бо ту не ва ља…

Да ли то зна чи да је уло га му зи ча ра ве о ма бит на у цр кви?
Здрав ко: Ве о ма бит на и тре ба ла би би ти пла ће на. У мно гим на шим цр ква ма 

му зи ча ри су пла ће ни, као па сто ри, да кле ни су па сто ри већ као ми ни стер оф мју зик…
Ли ди ја: Вр ло бит на ствар, вр хун ски му зи чар не зна чи ауто мат ски да ће би ти 

фе но ме нал ни ми ни стер оф мју зик… За то што вр хун ски му зи чар же ли да ра ди да се 
по ка же… Јед но став но он је та кав… да ста нем и да ти од сви рам или да ти от пе вам. 
Ме ђу тим, иде ја бо го слу же ња је са свим дру га ствар, ти ни си му зи чар ко ји се по ка зу-
је, ти си ли дер. За то се да нас све ви ше го во ри да они ко ји же ле да бу ду му зи ча ри за 
бо го слу же ња, тре ба ли би да про ђу не ки те о ло шки про грам. Али и па сто ри би тре-
ба ли да ма ло ви ше раз у ме ју му зи ку, шта му зи ка мо же да учи ни.

Здрав ко: Али и чи ње ни ца је да би па сто ри тре ба ли да има ју све ви ше раз у-
ме ва ња шта му зи ка чи ни и шта мо же учи ни ти, и ка ко је ва жна, и да се све ви ше по-
све ти па жња му зи ци. Да кле, не са мо оно пред са мо бо го слу же ње су бо том или не де-
љом ују тро, за ви си ко ја си цр ква, де сет ми ну та пре бо го слу же ња да се на ба ци не-
ка пе сма. Е хај де да сад ви ди мо ко ја ће пе сма би ти, па да се на ба ци, не го да то бу де 
мно го ор га ни зо ва ни је и озбиљ ни је. И у Ста ром за ве ту за бо го слу же ња има ли су ле-
ви те, то су би ли му зи ча ри и би ли су пла ће ни. 

Мо лим вас, ре ци те ко ја је раз ли ка из ме ђу цр кве не му зи ке и ду хов не му зи ке?
Ли ди ја: Цр кве на му зи ка је она ко ја је из пе сма ри ца, то су обич но хим не. Ду-

хон ва му зи ка је она ко ја има ду хов ну по ру ку али не мо ра да зна чи да је од го ва ра ју-
ћа да се упо тре би у цр кви. Не зна чи да би ло ко ја пе сма има име Исус, да мо же у цр-
кви да се пе ва. И бит но је те о ло шка по за ди на пе сме јер мо же би ти дру га ду хов на 
му зи ка, али да ни је од го ва ра ју ћа за на ше те о ло шко раз у ме ва ње.

Да ли се  мо же од ре ди ти ни во ре ли ги о зно сти на осно ву му зи ке ко ја се слу-
ша? Да ли слу ша ње ду хов не му зи ке мо же би ти ин ди ка тор ре ли ги о зно сти?
Здрав ко: Мо ји мла ди уоп ште не слу ша ју ду хов ну му зи ку, та ко ми се ма кар 

чи ни. То је прет по став ка да се ду хов на му зи ка слу ша пре ко сед ми це а да се у цр кви 
слу ша цр кве на. Ме ни је ве ћи про блем ка ко мо гу љу ди ко ји шест да на слу ша ју то-
тал но раз ли чи ту му зи ку да се укљу че у ду хов ни жи вот цр кве и да пе ва ју по сле ду-
хов ну му зи ку. Ка ко жи ве љу ди у том би по лар ном све ту. А што се ти че од ре ђи ва ња 
ни воа ре ли ги о зно сти љу ди у цр кви, ја као па стор не мам пра во да су дим ко је ко ли-
ко по сто ре ли ги о зан.

Ли ди ја: Сва ка ко да ин те ре со ва ње за ду хов но има ве зе и са тим да ли не ко слу-
ша ду хов ну му зи ку, за то што има да не ко има ин те ре со ва ње за ду хов не са др жа је и да 
је то за то што је ре ли го зна. Ја ми слим да је сте и да мо же да по ка же у јед ном ши ро ком 
по љу, за ви си шта слу шаш, то за ви си у ка кву цр кву же лиш да одеш. Ако ја слу шам 
у мо је сло бод но вре ме го спел му зи ку, ја ћу ићи у цр кву где се та вр ста му зи ке не гу-
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је. У Бе о гра ду имаш две-три цр кве, али ми жи ви мо у Ва шинг то ну, где има се дам де-
сет и шест цр ка ва, и оне су то ли ко раз ли чи те: у јед ној адвен ти стич кој цр кви ро ки ра-
ју до бе све сти и сви пле шу, па стор до ђе и лу па по ка те дри ко луд, у дру гој је то тал но 
мир но и ја ко су кон зер ва тив ни и пе ва ју са мо пе сме из пе сма ри це, ко је су хим не. Ако 
ја имам из бор, он да мо гу ићи у цр кву где су ор гу ље и збор ко рал не му зи ке, или у не-
ку где је су пер поп рок бенд, где сви пе ва ју. Да кле, од тог мог уку са за ви си у ко ју ћу 
цр кву оти ћи. Да кле, ка кву ја му зи ку слу шам код ку ће, то ме од ре ђу је да ли ћу ићи и 
слу ша ти ор гуљ ску му зи ку Ба ха, или ћу ићи та мо где ће ми не ко лу па ти по бас ги та-
ри. Али ни во ду хов но сти ни је од ре ђу ју ћи. Ме не баш ин те ре су је у ва шем хо ру ко пе-
ва, да ли су они ре ли ги о зни, вер ни ци, и за што су иза бра ли ту вр сту му зи ке да пе ва ју.

За то што их ова вр ста му зи ке ствар но окре ће ка Бо гу, осе те Бож ју при-
сут ност. Не где пе де сет по сто њих не ма ве зе са цр квом, је су пра во слав ни, 
не ки су чак и са те о ло шког пра во слав ног фа кул те та, али им тре ба не што 
из ван тог ми стич ног сти ла, не што што је жи во а при том и ду хов но. Осе-
те Бо га кроз пе ва ње. Ов де код нас не ма раз ли чи те ду хов не хра не, ов де је 
јед но лич но. И ва ши од го во ри на пи та ња су дру га чи ји од прет ход них од го во-
ра из пра во слав не кул ту ре.
Здрав ко: Ми смо оти шли пре три де сет го ди на. Ли ди ја је сту ди ра ла на Кем-

бри џу и ра ди ла на ма ги стра ту цр кве ну ан гли кан ску му зи ку, Ен гле ске цр кве. Њи хо-
ва хим на из 1500. го ди не, и ка да су по ку ша ли да је про ме не 1960, то је би ла ка та-
стро фа. Ми смо та да у на шој цр кви ме ња ли на шу ста ру ен гле ску хим ну за ову аме-
рич ку но ву, и ми смо има ли ве ли ке фр ке око то га, и ми смо ре кли ово је бо ље, са-
вре ме ни је, је зик је ра зу мљи ви ји. Ен гле зи су нам ре кли: не, не, не. Ми не же ли мо да 
ме ња мо, ово је Ен гле ска.

Хва ла вам на овом раз го во ру. 

ИН ТЕР ВЈУ БР. 4.
То ма Ива не шић, про по вед ник у пен зи ји, ду го го ди шњи је со ли ста у адвен ти-

стич кој цр кви, жи вео је и ра дио у Бе о гра ду, а са да жи ви пре те жно у За гре бу. Ин тер-
вју је во ђен 5. ма ја 2010. го ди не у Бе о гра ду.

Да ли ви ше ужи ва те ка да слу ша те или ка да пе ва те ду хов ну му зи ку?
За до вољ ство је ве ће емо тив но ка да да јем не што што дру ги ма од го ва ра, али 

прин ци пи јел но ужи вам и ра ду јем се по ку ша ји ма дру гих да ин тер пе ти ра ју оно што 
осе ћа ју. И у Би бли ји пи ше да је бла же ни је да ва ти. За ме не је ве ли ко за до вољ ство 
кад осе ћам да да јем, та да се сто по сто уне сем и мо лим се Бо гу да ма кар јед на осо-
ба има бла го слов у то ме.

По пу лар ни гла збе ни жи вот зах те ва нај ве ћу сна гу, не са мо ин те лек ту ал ну већ 
и емо ци ја. Чо век иде он да за све ве ћим до жи вља јем, и му зи ка, ако се не до жи вља ва 
у не ким пра вил ним до за ма, мо же би ти ра за ра ју ћа. Му зи ку бих упо ре дио са сек су ал-
ним жи во том. Кон тра про дук тив но је ис цр пи ти пре ве ли ку до зу емо ци ја. 
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Би ло је си ту а ци ја ка да сам на еван ге ли за ци ја ма пе вао сва ко ве че ме сец да на, 
па сам од тог пре ве ли ког за до вољ ства мо рао ме сец да на да ап сти ни рам од пе ва ња. 
На бо го слу же њи ма че сто же ле да уче ству јем у пе сми, али не во лим ду ге при пре ме 
и фор мал не рас по ре де. Ја увек ка жем да ме сло бод но за мо ле у то ку бо го слу же ња, 
у то ку про по ве ди, на ли цу мје ста, и ја ћу иза ћи и пје ва ти. Ја сам се три де сет го ди-
на при пре мао, ја имам пје сму у ср цу и ја уви јек мо гу пје ва ти. Кад слу шам про по-
вед, ја тач но знам ко ја би пје сма ишла као од го вор на оно што је ре че но. Имам не-
ки ре пер то ар од сто пе де сет пје са ма ко је мо гу уз ги та ру сам сви ра ти и пје ва ти на 
бо го слу же њу.

Ва жно је пра ви ти раз ли ку из ме ђу пе ва ња у окви ру бо го слу же ња и ка да су 
кон цер ти у цр кви. Ја лич но ни ка да ни сам же лео да у то ку бог слу же ња пе вам со ло 
ако има још не ка со ло тач ка. Ни сам же лео да се скре ће па жња на со ли сте, и да нас 
ме ђу соб но упо ре ђу ју. Ни је до бро да се скре ће па жња с по ру ке на из во ђа че. Ја же-
лим да про сла вим Бо га. Ја сам са мо јед ном у то ку пе ва ња по ми слио „ка ко ја ле по 
пје вам“, и тад сам нај ви ше за бр љао и од мах сам се по ка јао, и не ка ко из ву као. Та-
шти на чо ве ка по ву че. Не же лим да те ле сну но ту по ста вим у про сла вља њу Бо га, да 
се бе ста вим на пр во ме сто. 

Ме ђу тим, ка да су у пи та њу кон цер ти, по ред про сла вља ња Бо га по ја вљу је се 
и ди мен зи ја уме ћа и уло же ног тру да, та ко ђе у про сла вља њу Бо га. Бог је на ма дао 
да ро ве и ми ви ди мо ко би мо гао ре пре зен ти ра ти цр кву у јав но сти. На кон цер ту не 
иде у пр ви план ра зи на ду хов но сти, већ се му зи ча ри ма да је при зна ње за труд и уме-
ће, а сла ва Бо гу. Та ко је и апла уз по же љан као по врат на ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци-
ја с пу бли ком ко ја раз у ме по ру ку и уз вра ћа сво је емо ци је.

Да кле, из прак тич них раз ло га по треб но је раз ре ши ти ди ле му ко да пе ва у цр-
кви и из но си сво је та лен те. По треб но је да се ор га ни зу ју бо го слу же ња на ко ји ма се 
мо гу ис про ба ва ти вла сти те мо гућ но сти у ужем кру гу и сти ца ти ве шти на јав ног на-
сту па. Про тив то га сам да љу ди ко ји не ма ју дар или ни су си гур ни у пе сми, да на-
сту па ју, јер ни је са мо да Бо гу тре ба да ти нај бо ље, већ да се љу ди не из ла жу ри зи-
ку јав ног бла ми ра ња.

Што се ти че да ва ња и при ма ња, има ју при ви ле ги ју они ко ји ства ра ју ду хов ну 
гла збу и мо гу се осје ћа ти да су у пред но сти што ту слу жбу вр ше. Дру ги мо гу ком-
пен зи ра ти на дру ги на чин. Да ро ви су раз ли чи ти. И кад се при ма, мо же се би ти охол 
ако се не при ми.

Ка кве су раз ли ке уну тар му зич ких жан ро ва и ка ко ути чу на ду хов ни жи вот 
вер ни ка?
Де фи ни тив но по сле свих уна кр сних еду ка ци ја не свр ста вам гла збу на ду хов-

ну и не ду хов ну, или цр кве ну и не цр кве ну, не го на до бру и ло шу, јер има до ста цр-
кве не гла збе ко ја ни је на не кој за вид ној ра зи ни. Ми слим да о уку си ма не тре ба рас-
пра вља ти. Ја сам у цр кви пра вио раз ли чи те екс пе ри мен те. Пи тао бих вер ни ке да ли 
же ле да им пе вам ка ко сам не ка да пе вао или ка ко са да пе вам, па сам им да вао при-
ме ре као је то би ло не кад. Пје вао сам ста рин ске пје сме, оне што сам пе вао пре 40 



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 293

го ди на, из мог вре ме на, и то је би ло до бро ка ко за ста ри је вер ни ке та ко и за мла де, 
они су чак тра жи ли да фо то ко пи ра ју но те да би и са ми пе ва ли. Ме ђу тим, до бро је 
би ло упра во у то ме што сам ја те пе сме пе вао на нов на чи, до дао сам но ву ди на ми-
ку, ак цен ту а ци ју, на гла сак, дру га чи ји мој аран жман ко ји да јем од крај њих успо ра-
ва ња и убр за ва ња. Ја да ни ма по ку ша вам да ин тер пре ти рам на дру га чи ји на чин, јер 
ме ни до са ди стал но да исто пе вам исту пе сму. Ја сам же лео да сла вим Бо га гла сом 
ко ји ми је дао. Љу ди кад ме слу ша ју су фа сци ни ра ни и увек же ле ви ше да слу ша ју, 
и ја се осе ћам од го вор ним за дар ко ји имам.

По ред прин ци пи јел не те о ло ги је ко ју је Бог об ја вио, сва ко тре ба да се др жи 
оно га у што је уве рен. Та ко и по пи та њу гла збе, сва ко има сво ју ре ли ги ју и има пра-
во да ужи ва у оно ме што ње га ду хов но уз ди же и да је му сми сао жи во та. Сва ки об-
лик гла збе мо же би ти при хва тљив, осим ако ни су уба че ни ти по ви ко ји има ју не га-
тив не ко но та ци је и рит мо ви ко ји ра за ра ју, што је на уч но до ка за но, на при мер за хе-
ви ме тал.

Та ко ђе мо гу ре ћи да сам пре свог обра ће ња имао на ре пер то а ру сто за бав них 
пе са ма, во лео сам мек си кан ску и кан три му зи ку. По сто је мно ге пе сме ко је бих мо-
гао увр сти ти у цр кве ни ре пер то ар као ли је пе и до бре за цр кве но пје ва ње. Од дал-
ма тин ских пе са ма, про сла вља ња пра ве љу ба ви ме ђу осо ба ма су прот ног по ла па све 
до пе са ма ко је го во ре о ле по ти при ро де. Та ко ђе бих до дао да слу шам ра дио ста ни-
це вер ских за јед ни ца и по не кад бих имао шта из ба ци ти из њи хо вог ре пер то а ра ду-
хов не му зи ке. Мно ги же ле да уве ду еле мен те не ких но вих му зич ких жан ро ва да би 
би ли по пу лар ни; ме ђу тим, то је осе тљи во под руч је и ла ко је из гу би ти пра ви сми-
сао. Цр кве на гла зба у пр вом ре ду тре ба да има уз ди за ње мо рал но и ду хов но, а дру-
ги план је за ба ва и кул тур но уз ди за ње. Ја пе сме де лим на до бре, ло ше и не у трал не. 
Чо век осе ћа ка да га не што не уз ди же и не ма ду го трај ни до жи вљај ко ји га под се ћа на 
то. Бит но је во ди ти ра чу на о ис хо ду. Нај љеп ше склад бе су пи са не пре сто и двје ста 
го ди на, а у то ври је ме је то би ла на род на и за бав на гла зба, али је то да нас кла си ка. 

Гла зба је нај е мо тив ни ји на чин про сла вља ња Бо га, чак емо тив ни ји од мо ли-
тве, и ду го ду го оста вља траг на чо ве ку. Му зи ка му да је во љу да иде у јед ну ви шу 
ди мен зи ју вла сти те ду хов но сти. При род но се чо век ду хов но раз ви ја, спон та но са-
зре ва. Ду хов ни раст је ин ди ви ду а лан и по што је за ме не му зи ка нај ди рект ни ји из-
раз свих ду хов них вред но сти, ми слим да се уз њу и ду хов но уз ра ста, и да је му зи ка 
из раз ду хов ног ра ста. Ми у скла ду с тим пре по зна је мо гра да ци ју у ду хов ној спо зна-
ји. Чо век уз ра ста и пре ма му зи ци и ни ко се не мо же осу ди ти ако је про сла вио Бо-
га на свој на чин. Ако се кроз еду ка ци ју мо же да ти ре флек си ја у то ме ка кав је оста-
вио ути сак на дру го га, то је дру го пи та ње, али ни ка ко осу да, већ раз у ме ва ње по ру ке.

Му зи ка је го вор емо ци ја. Има но та ко је по го де, љу ди пла чу. Ја не ке пје сме не 
мо гу пје ва ти јер не мо гу пје ва ти и пла ка ти у исто вре ме. По сле сам раз ми шљао и 
ни сам ви ше пла као. Мо раш под не ти, са зре ти. Ја сам био то ли ко раз дра ган као ди-
је те и во лео сам да се сме јем. Са да умем се бе да кон тро ли шем и да из др жим раз ли-
чи та осе ћа ња.
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ЗА КЉУ ЧАК

Му зи ка је у цр кви нео п ход ни са став ни еле мент бо го слу жбе ног ри ту а-
ла и ве о ма зна чај на за ин те гра ци ју вер ни ка. Ме ђу тим, она се че сто по ја вљу-
је и као дез ин те гра тив ни фак тор и фак тор су ко ба. У про це су се ку ла ри за ци-
је, све тов ни еле мен ти про на шли су сво је ме сто у цр кви исто као што је и ду-
хов на му зи ка упо тре бље на у се ку лар ном про сто ру. Од нос из ме ђу све тог и 
све тов ног ишао је ка бри са њу гра ни ца ко је их раз два ја ју, што је ути ца ло на 
раз вој но вих фор ми му зич ког из ра жа ва ња.

Емо ци је ко је слу ша ње му зи ке по др жа ва, иза зи ва, с ко ји ма ко му ни ци-
ра, раз ли чи те су и сва ка ко по ве за не – ка ко с по је дин цем и ње го вим рас по ло-
же њем и жи вот ним ис ку ством, та ко и с му зи ком и ње ном сна гом да иза зо ве 
емо ци ју. Слу ша ње кла сич не му зи ке по ве зу је се с осе ћа њем сми ре но сти. И 
ду хов на му зи ка иза зи ва сми ре ност, ду хов но рас те ре ће ње и ра дост. 

У сво јој ду хов ној му зи ци нај ви ше ужи ва ју адвен ти сти (Ку бу рић-Бо-
ро ви, 2011): ско ро 70% њих осе ћа сми ре ност док слу ша ду хов ну му зи ку, а 
63% ка же да је то ра дост, 41% да је емо ци о нал но рас те ре ће ње оно што осе-
ћа ју, 12% осе ћа и ту гу. Ова кви ре зул та ти по твр ђу ју ми шље ња Мал кол ма Бу-
ла и Кит Ло карт (1989) о то ме да је адвен ти зам сво ју ре ли ги о зност и емо-
ци о нал ност усме рио на му зич ко из ра жа ва ње, и да су ори јен ти са ни на звук. 
У по на ша њу и ис ка зи ва њу емо ци ја при сут на је уз др жа ност, као вр ста са мо-
кон тро ле.

Зна чај но је у за кључ ку на ве сти и то да су ме ђу адвен ти сти ма при сут-
на и не сла га ња о пи та њу му зи ке, да се у цр кве ном пра вил ни ку пре по ру чу-
је из бе га ва ње џе за, рок му зи ке, те да су се не ке цр кве по де ли ле по вр сти му-
зи ке ко ју ко ри сте на бо го слу же њи ма. Је дан од раз ло га не го ва ња од ре ђе них 
му зич ких жан ро ва ко ји ни су у скла ду с ре ли ги јом, чак и у јед ној та ко отво-
ре ној вер ској за јед ни ци, је сте у ка рак те ри сти ци џе за и ро ка. 

У књи зи Фи ло зо фи ја му зи ке, ко ју је пи сао џез му зи чар и фи ло зоф, 
сто ји да је свет џе зе ра свет у ко ме ри там сва мо гу ћа ис ку ства пре тва ра у ра-
ди кал ну не га ци ју да тог, од но сно оног што се пред очи ма ука зу је као не по-
крет на и не по кре тљи ва про шлост. Чвр ста не га ци ја ње ног не из бе жног са вр-
шен ства. „На рав но, про шлост је увек per fec tum, али џе зер сма тра да мо ра 
за у ста ви ти исто ри ју и њен не по ре ци ви на ум и то у име жи во та у ко ји ни кад 
истин ски не ве ру је… Он на рав но, пе ва; ис цр та ва ри там ко ји ни је ни ате и-
стич ки ни ре ли го зан, у пра вом сми слу. Ње го во пе ва ње је об лик мо ли тве; и 
као сва ка пра ва мо ли тва – ни шта не тра жи, ни ти зна ко ме је упу ће на“ (До-
на 2008: 169). Ма си мо До на на во ди ре чи по след ње же не оца мо дер ног џе за, 
Чар ли ја Пар ке ра: „Џе зер је ве ли ки сун ђер ко ји упи ја свет“ (До на 2008: 168). 
А што се ти че осо би на џез зву ка, то је да је сва ки са мо свој; као та кав, од би-
ја да се по ви ну је пра ви ли ма би ло ко је шко ле. Џез је до жи вље на умет ност, а 
жи вот је увек не по пу стљи во ин ди ви ду а лан. Џез чи ни део жи во та оно га ко 
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га сви ра. То је сте ње гов жи вот. Ка ко у жи во ту, та ко и у до жи вља ва њу лич-
ног ис ку ства, џез под сти че тра га ње за со бом. Због то га џез је сте фи ло зо фи-
ја, и то у су штин ском сми слу, пи ше До на (2008: 177).

„Рок је му зи ка ко ја је на ста ла на та ла су про гре сив ног ши ре ња не ми-
ра ко ји ви ше ни је хтео да че ка, већ је мо рао да про на ђе оду шка, исто вре ме-
но из у зет но кре а тив но и бол но де струк ти ва. Рок је вен тил за енер ги ју ко ју 
За пад још ни је знао да из ра зи, чак ни кроз не у ме ре не фор ме та да шњег џе за“ 
(До на 2008: 193). Ка рак те ри сти ке ро ка су ани мал ни ри там, јед но став ност, 
уз бу дљи вост ко ја хра ни те ло и омо гу ћа ва ис по ља ва ње до та да не чу ве не ви-
тал но сти, ко ју ни јед на му зи ка ни кад ни је успе ва ла да ин то ни ра на при кла-
дан на чин. Због то га је рок hard, то јест све на сил ни ји и за гу шу ју ћи, а рок 
кон церт је за пу бли ку пра ви ри ту ал (Исто 197). И на ши ис пи та ни ци пре по-
зна ју ја чи ну ро ка и екс трем но се де ле на оне ко ји га обо жа ва ју и оне ко ји га 
не под но се. Хри шћан ски рок де ли вер ни ке и цр кве, а при до би ја мла де.
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SAC RAL AND SPI RI TUAL MU SIC IN ADVEN TISM

Abstract

The fo cus of this study was on the is sue of mu si cal ex pres si on among Se-
venth Day Adven tists du ring wor ship and in everyday li fe of the con gre ga tion. 
Be si de the gu i dan ce on the use of mu sic from the bo ok of re gu la ti ons of the 
Church – Church Ma nual, which is used by Adven tists everywhe re, we ha ve pre-
sen ted re se arch that show the im por tan ce of mu sic and its pre sen ce in the edu-
ca tion of the con gre ga tion, per for man ce of mu sic in the church and in the cho o-
sing of the pro fes sion. In this study we in ter vi e wed mu si ci ans, who are ac ti ve in 
the church and are mu si ci ans by pro fes sion, and analyzed the ir vi ews and ex pe-
ri en ces. We con duc ted the in ter vi ews with mar ried co u ple Plan tak who li ve and 
work in Uni ted Sta tes, with Ti ho mir La zić a su dent wor king on his PhD on Ox-
ford, with Go ra zdom An dre ji čem, for mer Adven tist pa stor, now a the o lo gian on 
the Uni ver sity of Eh ster, and with re ti red pa stor and li fe long so lo ist in the Adven-
tist church To mi slav Iva ne šić.

Key words: spi ri tual mu sic, Adven tism, re li gion, re li gi o sity.
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„IZ SVETA VIŠE NEMA NIKOGA DA DOĐE U 
VERU NAŠU“: SRBI NAZARENI U RUMUNIJI1

Rezime

Ovaj rad bavi se dinamikom nastanka i razvoja nazarenskog pokreta među Srbima 
u Rumuniji. Iako Srbi u Rumuniji većinom pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tokom 
20. veka prelazili su i u različite neoprotestantske zajednice, kao što su nazarenska i bap
tistička. Putem nemačkih i mađarskih misionara, nazareni su širili svoje zajednice u broj
nim naseljima sa pravoslavnim srpskim i rumunskim stanovništvom. Budući da su bili pa
cifisti, za vreme Prvog i Drugog svetskog rata veliki broj nazarena bio je osuđen na kazne 
zatvora, dok je deo njih i emigrirao. Zbog velike zatvorenosti i neprozelitizma, a pojavom 
drugih neoprotestantskih zajednica, broj nazarena se sve više smanjivao. U radi se pred
stavljaju i osnovni elementi nazarenske dogmatike, kako bi se ukazalo na specifičnosti na
zarenskog učenja koje snažno oblikuje religijski identitet nazarenskih vernika. Rad se za
sniva na kvalitativnom terenskom istraživanju srpske nazarenske zajednice u Temišvaru i 
u srpskim naseljima Banatske klisure realizovanom tokom 2010. godine. U Rumuniji na
zarenska zajednica broji oko 1000 vernika, sa sedištem u gradu Aradu, dok Srba nazare
na ima u Aradu, Temišvaru i u naseljima uz samu granicu sa srpskim Banatom. 

Ključne reči: Srbi, Rumunija, nazareni, konzervativni neoprotestanti, konverzija.

1. Uvod

Prostor Banata oduvek je odlikovala izrazita multietničnost, tako da su Srbi 
živeli zajedno sa pripadnicima drugih etnički zajednica: Rumunima, Mađarima, 
Nemacima, Česima, Karaševcima, Romima. Živeći u takvom etnički, ali i kon-
fesionalno heterogenom okruženju, iako većinom pripadaju Srpskoj pravoslav-
noj crkvi, u kontaktu sa drugim verskim tradicijama tokom 20. veka prelazili su 
i u pojedine neoprotestantske zajednice, pre svega nazarensku i baptističku. Ovaj 
rad zasnovan je na etnografskom istraživanju kvalitativnog tipa, realizovanom to-
kom 2010. godine u gradu Temišvaru, kao i u srpskim naseljima u Banatskoj kli-
suri. Prema popisu iz 2002. godine u Rumuniji živi 22.560 Srba i pored ostalih 
19 nacionalnih manjina, Srbi se nalaze na osmom mestu po brojnosti. Ovaj popis 

1  Tekst je nastao kao rezultat rada na projektu Balkanološkog instituta SANU, Dunav i 
Balkan: kulturno-istorijsko nasleđe (br. 177006) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i teh-
nološkog razvoja Republike Srbije.



300 Đurić-Milovanović А: „Iz sveta više nema nikoga da dođe u veru našu…

iznosi i podatke da Srbi žive širom teritorije Rumunije, u svim županijama, ali ih 
najviše ima u županijama Timiš (13.273), Karaš-Severin (6.082), Arad (1.217) i 
Mehedinci (1.178). Srbi u najvećem broju žive u Banatu, uglavnom u etnički me-
šovitim sredinama sa Rumunima i pripadnicima drugih etničkih zajednica, stoga 
bi se njihov prostorni razmeštaj mogao podeliti na: Banatsku Crnu Goru, Banat-
sku klisuru i pobrđe istočno od Temišvara. Banatska Crna Gora je područje istoč-
no od grada Temišvara, gde u većem broju naselja žive Srbi. Ubrzani proces ne-
stajanja Srba na području Banatske Crne Gore i severoistočnog Banata, nastao je 
posle raskola između Srpske pravoslavne crkve i Rumunske pravoslavne crkve, 
jedinstvene do kraja 19. veka. Tada je veliki broj naselja u kojima su živeli Srbi 
pripao Sibinjskoj mitropoliji koja je imala ingerenciju nad pravoslavnim Rumu-
nima (Церовић 2000:34).

Istorijski posmatrano uloga Srpske pravoslavne crkve bila je važna u for-
miranju etničkog identiteta, budući da je kod Srba u Rumuniji etnički identitet u 
tesnoj vezi sa religijskim. Tako su Srbi koji ne govore srpskim jezikom i ne pripa-
daju Srpskoj pravoslavnoj crkvi često okarakterisani da nisu „pravi Srbi“. Položaj 
srpske zajednice i pravoslavne religije tokom komunizma karakteriše pre svega 
sekularizacija, odnosno redukovanje odlazaka u crkvu, javnih crkvenih praznika 
i okupljanja (Pavlović 2008:135). Kako ističe etnolog Mirjana Pavlović, kada go-
vori o Srbima u Temišvaru, „religija iako nije bila zakonom zabranjena, postala 
je nepoželjna i nazadna, a verska praksa je i normativno bila strogo privatizova-
na i zatvorena u porodični život i sakralne objekte“ (Pavlović 2008:135). Nakon 
perioda komunizma, u Rumuniji kao i u mnogim drugim zemljama Istočne Evro-
pe dolazi do svojevrsne revitalizacije religije i do novih načina njene manifesta-
cije. Veroispovest Srba u Rumuniji, prema popisu iz 2002. godine, ukazuje na to 
da pravoslavaca ima oko 21.000, rimokatolika 284, dok su ostali pripadnici ne-
oprotestantskih zajednica, među kojima su najbrojniji baptisti, pentikostalci, na-
zareni i adventisti. U postkomunističkim zemljama, religija je tokom poslednjih 
decenija doživela velike promene, budući da su se tradicionalne crkve našle pred 
novim izazovima, a broj novih religija bio je u porastu. Neoprotestanti su takođe 
imali važnu ulogu u ovom „verskom oživljavanju“ u postkomunističkim zemlja-
ma. Brojne nove evanđeoske misije nakon 1989. godine u Rumuniji, doprinele 
su jačanju postojećih i osnivanju novih neoprotestantskih zajednica, među koji-
ma pojedine dobijaju i status tradicionalnih crkava.

2. Poreklo i razvoj nazarenskog pokreta 

Hrišćansku nazarensku zajednicu osnovao je u Švajcarskoj početkom 19. 
veka Samjuel Hajnrih Frelih (Samuel Heinrich Fröhlich), rođen 1803. godine u 
kalvinističkoj porodici u Brugu, kanton Argau. Kada je imao 21 godinu, kako 
navodi Aleksov, Frelih je prošao kroz dramatično lično versko iskustvo, nakon 
čega dolazi u sukob sa zvaničnom teologijom i dogmom (Алексов 2010:74). Su-
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kob se odnosio pre svega na krštenje male dece, kojem se Frelih protivio, ali i pi-
tanje doživljaja ličnog preobražaja, ponovnim krštenjem. Nakon preobraćenja, 
Frelih na putu do Bruga propoveda po okolnim selima o blagostanju, jevanđelju, 
grešnosti svakog čoveka i o spasenju koje dobija verom u Isusa Hrista i preporo-
dom (Димитријевић 1894:47). Uprkos sukoba sa zvaničnom crkvom, izabran je 
za sveštenika državne protestantske crkve, dok nešto kasnije postaje i upravnik 
parohije u Lojtvulu. Crkve, koje su inače bile slabo posećene, tokom Frelihovih 
propovedi bile su pune. Snažan uticaj anabaptizma, ogledao se u sprovođen-
ju stroge discipline, uređenju crkve i liturgije, kao i načinu oblačenja vernika 
(Алексов 2010:75). Međutim, zbog nepoštovanja novog priručnika za poduča-
vanje dece, racionalistički usmerenog, Frelih odlazi na crkveni sud. Tako biva iz-
brisan iz reda duhovnika kantona Argau, zabranjene su mu sve crkvene funkci-
je – podučavanje, krštenje, sveta večera. Nakon povratka u Brug, dobija poziv 
iz Vilhelmsdorfa u Virtembergu da propoveda jednoj zajednici koja se odvoji-
la od državne crkve. Ipak, ni ova zajednica nije mogla da prihvati njegovo učen-
je, jer se pridržavala krštenja male dece, koje je Frelih odbacio. Vladimir Dimi-
trijević navodi pismo Freliha iz 1830. godine u kojem su izložene osnovne ide-
je novog učenja: „Evo moga učenja: Bog ima naročita sredstva, kojim nas uvo-
di u svoju zajednicu. Prvo je sredstvo propoved jevanđelska i vera u Hrista koja 
opravdava. Drugo je blagodatno sredstvo krštenje i njegov plod (gde se pokajan-
jem i verom traže): spiranje greha i ubrojana svetost i pravičnost. Treće je blago-
detno sredstvo: kada plod krštenja (pravičnost i svetost Hristovu) u sebi nađemo“ 
(Димитријевић 1898:47). Godine 1830. Frelih počinje da saziva sastanke na ko-
jima utorkom i petkom drži predavanja na osnovu Poslanice Rimljanima. Pre-
ko jednog propovednika iz Frankfurta na Majni upoznaje Kontinentalno društ-
vo u Londonu koje pomaže propovednike i misionare i tako započinje svoja mi-
sionarska putovanja. Frelih će u Lajtvilu 1832. godine „sakupiti oko sebe ljude 
i govoriti im o pokajanju, o čudesima preporođenja, o pogreškama i nedostaci-
ma postojećih uredaba, o krštenju i pričešću, a naročito o otpadništvu državnog 
sveštenstva“ (nepoznati autor, str. 13). Kao misionar, Frelih počinje da putuje po 
Švajcarskoj u potrazi za novim pristalicama. Početkom 1834. godine, objavljuje 
i svoje prvo delo Dve-tri reči o odnošaju obraćenih vernih prema državnoj crkvi 
i državne religije prema Jevanđelju Isusa Hrista,2 u kojem iznosi neka temeljna 
učenja i tumačenja Jevanđelja. Frelih navodi: „da se ni jedan čovek ne rađa kao 
hrišćanin, niti ima udela u carstvu Božijem, niti ga na to osposobljavaju nekakve 
spoljašnje forme ili ceremonije, nego svaki pojedini čovek, koji želi da dostigne 
carstva Hristova, mora na sebi samom doživeti reformaciju, preobražaj, mora 
se Božijom milošću ponovo roditi“ (Димитријевић 1898: 68). Drugo Frelihovo 
delo bilo je Tajna bogobojažljivosti i tajna bezboštva; po njegovu biću i međusob
nim odnošaju rasvetljene iz reči Božije. Osnivanje „svetih opština“ Frelih ovako 

2  Vladimir Dimitrijević navodi podatak da Frelihova dela nikada nisu dospela u knjižare i 
da je rukopise dobio od Felihovog sina (Димитријевић 1898:70). 



302 Đurić-Milovanović А: „Iz sveta više nema nikoga da dođe u veru našu…

objašnjava: „Mi smo se ocepili od državne religije, da ne bi odstupili od Hrista 
(…), ali šta je državna religija koje se moradosmo odreći, da bi pripadali istinskoj 
opštini Božijoj, koja je tamo gore?“ (Димитријевић 1898:74). Treće Frelihovo 
delo Rasprava o braku uopšte, a naročito o mome braku, nastalo je kao odgov-
or na mnogobrojne osude zbog sklapanja braka Freliha i Suzete Brunšviler pred 
svojim vernicima. Vlast nije priznala taj brak budući da nije obavljen u držav-
noj crkvi, dok su kasnije i njegova deca smatrana nezakonitim. Frelih u pomenu-
tom delu objašnjava: „Brak ne čini brakom čovečija ustanova venčavanja u crkvi, 
nego je on već predje brak, usled Božijeg osvećenja, čim se dvoje zavere da će 
jedno drugo ljubiti i jedno drugom biti verni“ (Димитријевић 1894:78). Četvr-
to delo, na temu krštenja, Frelih je napisao 1847. godine pod naslovom Spasen
je čovekovo kupkom preporođenja i obnavljenjem Sv. Duha. „Krštenje pripada 
onome ko se pokajao i veruje Jevanđelju. Čovek se prilikom krštenja sahranjuje 
u Hristu, ali se u isti mah budi u novom životu, kao što to beše slučaj sa samim 
spasenjem“ (Димитријевић 1894:86). Na poziv Kontinentalnog društva, Frelih 
odlazi na tromesečni boravak u London. Tokom boravka u Londonu, 1833. go-
dine, upoznao se sa pesmaricom baptista i prevodi je sa engleskog jezika. U Ciri-
hu, Frelih štampa Harfu Sionu 1855. godine, svoju novu zbirku pobožnih pesama 
u koju će uvrstiti i neke luteranske i kalvinističke pesme.3 

Frelih je usvojio najviše elemenata koje možemo naći u vrlo radikalnom 
krilu reformacije – anabaptizmu, kao što je ponovno krštenje odraslih vernika, 
potreba za unutrašnjim preobražajem, nenasilje i pacifizam, stroga disciplina i 
distanca od državnih vlasti. Svakako najvažniji elemenat koji su nazareni preu-
zeli od anabaptista, bilo je odbijanje uzimanja oružja, što će kasnije nazarene kao 
versku zajednicu posebno markirati među ostalim neoprotestantima. Prvi Freli-
hovi sledbenici u Švajcarskoj bili su menoniti, naslednici anabaptista iz 16. veka, 
koji su živeli u obližnjim planinskim selima. I u Evropi, a kasnije u Americi, me-
noniti su se postepeno priključili zajednicama koje su „podsećale“ na njihove 
crkve (Aleksov 2006:50). Menoniti centralne i Istočne Evrope u periodu nas-
tanka nazarenstva nisu dobijali mnogo novih pristalica, već su živeli izolova-
no od spoljnog sveta (Brock 1980:62). Frelih je uspeo da okupi brojne pristal-
ice i proširi uticaj preko svojih dela, prevoda Biblije i velikog broja novih pravila 
koja je uveo. Značajnu ulogu odigrala su i njegova misionarska putovanja i pos-
ete drugim zajednicama. Iako su se Frelihovi prvi sledbenici zvali između sebe 
„braća“, kasnije su u Švajcarskoj i Nemačkoj imali nekoliko naziva – anabap-
tisti (Neutäufer), Zajednica evangelističkih anabaptista (Gemeinden Evangelish
en Taufgesinnter), frelihijanci (Fröhlichianer) (Алексов 2010: 76).4 Prema slov-

3  Frelih drugo izdanje nije doživeo, preminuo je 12. januara 1857. godine. 
4  Aleksov navodi da poreklo imena nazaren nije sasvim jasno. Naime, pojedini autori su 

ime nazarena mešali sa imenom iz Starog zaveta „nazir“, a koje se odnosilo na „posvećene vernike 
koji su se zavetovali da neće piti, seći kosu ili dodirnuti mrtve kako bi pokazali svoju pobožnost“ 
(Aleksov 2006:56). Ime nazareni se vrlo često koristilo za prve hrišćane istočnog Mediterana. Na 
osnovu jednog Frelihovog pisma, Brok (Peter Brock) i Adler (Philip Adler) ističu da je ime stvore-
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enskim izvorima nazarene koji su emigrirali u Sjedinjene Američke Države na-
zivali su novim amišima ili novim menonitima, dok je zvaničan naziv nazarenske 
zajednice Apostolska hrišćanska crkva.5

Širenje nazarenstva na prostore Ugarske počelo je tridesetih godina 19. 
veka. Prema Aleksovu „nazareni su se pojavili u doba koje su obeležile drama-
tične socioekonomske promene, poznati kao modernizacija, i na prostoru na ko-
jem su se susretale, preplitale i nadgrađivale različite kulturne, društvene, poli-
tičke i verske tradicije“ (Алексов 2010: 12). Kako navodi istoričar Đoko Slijep-
čević „pojava sekti u Karlovačkoj Mitropoliji bila je posledica slabljenja ver-
sko-moralne revnosti kod pravoslavnih Srba, koje se povećavalo pojavom bor-
be između političkih vođa i više crkvene jerarhije“ (Слијепчевић 2002:214). U 
Karlovačkoj Mitropoliji su se tokom 19. veka pojavile tri verska pokreta: naza-
renstvo, adventizam i pokret pobožnih, koji je prema Slijepčeviću predstavljao 
„izraz čežnje za dubljim i intenzivnijim verskim životom“ (Слијепчевић 2002: 
215–216). Prema podacima koje iznosi Aleksov, mađarski šegrti Janoš Denkel 
i Janoš Kropaček odlaze u Švajcarsku, gde su se pod uticajem Frelihovih prop-
ovedi preobratili (Алексов 2010: 77). Po povratku u Peštu, iskustvo nove vere 
prenose katoliku Lajošu Henčeju (Lajos Hencsey) koji postaje prvi kršteni pri-
padnik nazarenske zajednice u Ugarskoj. Oko 1841. godine Henčej piše knjigu, 
u kojoj iznosi glavne principe nazarenske vere, iako nije poznato da li je pre toga 
bio u kontaktu sa Frelihovim delima. Prvi preobraćenici su bili uglavnom zanatli-
je, kalvinisti i luterani. Prema pojedinim izvorima koje Aleksov navodi, nisu sva 
Frelihova učenja prihvaćena među ugarskim nazarenima. Iako se lično sreo sa 
Frelihom u Švajcarskoj, samo nekoliko godina pre svoje smrti, Henčej je pojedi-
ne Frelihove ideje interpretirao drugačije što se može videti i u obimnoj prepisci 
sa zajednicama u Ugarskoj (Алексов 2010: 79). Tako su Frelihove ideje u Ugar-
skoj dobile drugačiju dimenziju u odnosu na zajednice u drugim delovima Ev-
rope, što je nazarene na ovim područjima učinilo specifičnim. Najzaslužniji za 
širenje nazarenske vere u južnoj Ugarskoj, početkom pedesetih godina 19. veka 
bio je Ištvan Kalmar (Istvan Kalmar), budući da je preveo Frelihovo delo O odno
su vernika prema državnoj crkvi i Novi zavet na mađarski jezik (Димитријевић 
1894: 94–99). Vlasti su Kalmara proterale u Pačir, u Bačkoj gde se osniva prva 
nazarenska zajednica u južnoj Ugarskoj. Misionarenjem, Kalmar osniva i druge 
zajednice u susednim mestima, pa su uprkos protivljenja vlasti i crkve nazaren-
ske zajednice postajale sve brojnije. Aleksov ističe da se uzrok širenja nazaren-
stva može istražiti ukoliko uzmemo u obzir „socioekonomsko i etnokonfesional-

no 1836. godine od strane zvaničnika u Argau, u Švajcarskoj, iako nigde ne postoji objašnjenje za-
što se ime nazareni vezuje samo za one u Habzburškoj monarhiji. Sledbenici pijetističkog propo-
vednika Johana Jakoba Virca (John Jackob Writz) u Švajcarskoj se nazivaju nazarenima i taj naziv 
je Lajoš Henčej preuzeo za verne, novoverce u južnoj Ugraskoj. Vladimir Dimitrijević govori o ter-
minu koji su Srbi koristili za nazarene – burgeri (Димитријевић 1894:11–19).

5  Istražujući nazarene koji su iz Istočne Evrope emigrirali u Sjedinjene Američke Drža-
ve, Jozef Fajfer (Joseph Pfeiffer) ih definiše kao neo-anabaptistički pokret. Više u: Pfeiffer 2010.
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no poreklo preobraćenika, reakcije lokalnih vlasti, stategije koje su nazareni ko-
ristili kao odgovor na te reakcije, kao i njihova verska uverenja nasuprot uveren-
jima priznatih crkava iz kojih su preobraćenici upravo i proistekli“ (Алексов 
2010: 88). Multietnička sredina u kojoj su se širili nazareni, na prostoru gde su 
živeli kolonizovani Nemci i Slovaci luterani i Mađari kalvinisti, predstavljao je 
pogodan prostor za pridobijanje novih vernika preobraćenjem iz protestantizma. 
Međutim, progoni nazarena postaju učestali zbog odbijanja vernika da nose oruž-
je tokom ratova (italijanski rat 1859. i austrijsko-pruski rat 1866. godine), veli-
ki broj njih nalazio se u zatvorima, koji postaju veoma značajna mesta za širenje 
vere. Kako bi izbegli smrtnu kaznu, nazarenima su bile izrečene kazne u trajan-
ju od deset do petnaest godina. Nekonformizam nazareni su izražavali u stavu: 
„Mi želimo da damo caru carevo. Ali onaj kojeg je Gospod izabrao ne može biti 
vojnik“ (Алексов 2010: 92–93). Prve veće nazarenske zajednice osnivaju se na-
jčešće putem zanatlija–misionara u gradovima ili većim selima. Budući da nisu 
bili priznata veroispovest, podaci o broju nazarena nisu precizni. Istoričar Pi-
ter Brok, navodi da prvi podaci o broju nazarena potiču od britanskih kvekera iz 
1875. godine, prema čijim izveštajima u Ugarskoj ima od 6.000 do 10.000 naza-
rena u 60–70 zajednica. Međutim Brok smatra da je nazarena u čitavoj Ugarskoj 
bilo između 13.000 i 15.000 (Brock 1980: 54). Nazareni su prve pristalice u Ba-
natu stekli šezdesetih godina 19. veka, zahvaljujući pojedinim sajdžijama iz Te-
mišvara koji su putovali i propovedali (Алексов 2010: 94). 

Na pojavu nazarenstva u Austrougarskoj, reagovala je i Srpska i Rumunska 
pravoslavna crkva. Crkvena štampa u brojnim antinazarenskim tekstovima, 
pokušala je da oslabi uticaj nazarena i da pokaže „opasnost“ koje njihovo širen-
je ima na pravoslavno stanovništvo. Sa druge strane nazareni su isticali neslag-
anje sa zvaničnom crkvom, osuđujući njihove paganske običaje i nepridržavanje 
Biblije. Uspeh širenja nazarena u tom periodu, vezuje se pre svega za korišćenje 
narodnog jezika i spontanog bogosluženja propovednika nadahnutim Svetim pis-
mom. Za razliku od drugih crkava, nazareni su na bogosluženjima pevali pesme 
religiozne sadržine, koje svoje poreklo imaju u nemačkim luteranskim i pijetis-
tičkim himnama. Tako je u početku, Frelihova zajednica u Švajcarskoj koristila 
različite pijetističke pesmarice, dok Frelih 1852. godine nije naložio da se sastavi 
pojanica Harfa Siona (nem. Neue Zionsharfe). Prvi nazarenski vernici u Ugarskoj 
pevali su himne Evangeličke ili Reformatske crkve, dok Harfu Sionu nisu prev-
eli na mađarski jezik 1866. godine, a tek kasnije pesmarica se prevodi i na druge 
jezike Austrougarske monarhije. Srpski pesnik Jovan Jovanović Zmaj, zajedno sa 
Đorđem Rajkovićem, preveo je sa nemačkog originala na srpski jezik Harfu Sio
nu 1878. godine, što je bio značajan doprinos inkorporiranju nazarenskog pokreta 
među srpskim stnovništvom. Zmaj je sam preveo oko 150 himni, a srpski kler ga 
je najoštrije osudio kao autora prevoda. Maksimović u knjizi Zmajevo nazaren
stvo ističe da su religiozne pesme iz Harfe Sione „nadahnute hrišćanskim ideja-
ma ljubavi prema bližnjem, praštanja i samopregorevanja“ (Максимовић 1911: 



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 305

3).6 Takođe opisuje nerazumljivost jezika kojim su iskazane pesme i hrišćanske 
poruke u pravoslavnoj crkvi, naglasivši kako se nerazumljive pesme često pevaju 
bez religioznog osećanja. Zmaj je bio blizak idejama Lava Tolstoja, mada, za ra-
zliku od njega, nikada nije napustio pravoslavnu crkvu.7 Budući da ga je Pravo-
slavna crkva osudila zbog prevoda, on piše izjavu u kojoj priznaje da je učestvo-
vao u prevođenju nazarenske pesmarice i da je pesme prevodio zato što su mu se 
dopale, kao i da bi se svaka od tih pesama mogla pevati i u pravoslavnoj crkvi i 
time se na izvestan način ogradio od nazarenstva: „Da sam ja onda znao što više o 
nazarenstvu i da sam predviđao štetu, koju ono sada nanosi pravoslavlju, ja ih ne 
bih prevodio, ma kako lepe bile. Al meni to onda ni na kraj pameti nije bilo, nisam 
ni snivati mogao, da bi te nevine i pravo pobožne pesme mogle nekada pasti kao 
neka krivica na mene“ (Максимовић 1911:23). Prva srpska verzija Harfe Sione 
štampana je u samo 800 primeraka, dok je treće izdanje, nakon dvadeset godi-
na, štampano u 8.600 primeraka (Aleksov 2006:112). Aleksov iznosi podatak da 
je rumunski prevod Harfe Sione (rum. Nouă Harfa a Sionului) objavljen prvi put 
1894. godine, dok Dimitrijević navodi 1895. godinu. Harfa Siona prevedena je na 
mađarski, slovački, rumunski jezik, ali i bunjevački dijalekat. Rumunski prevod 
štampan je u 2.000 primeraka. Budući da nisu mogli naći rumunsku štampariju, a 
štamparija „Braća Jovanović“ iz Pančeva ih je odbila iz obzira prema Rumunskoj 
pravoslavnoj crkvi (Димитријевић 1898:69). Pojanica na rumunskom jeziku, u 
kako Aleksov navodi, skromnom prevodu Jona Balnožana (Ioan Balnojan), iz 
Banatskog Novog Sela u Banatu štampana je u Cirihu, u štampariji Zürcher & 
Furrer (Aleksov 2006:113).8 Dimitrijević navodi da su rumunski nazareni bili ne-
zadovoljni sa prevodom, budući da nisu uspeli da nađu dobrog pesnika („kao Srbi 
Zmaja“), te je njihov prevod bio na banatskom dijalektu rumunskog. Prevođen-
jem i štampanjem nazarenske pesmarice Harfa Sione, uspostavljeno je određeno 
pravilo i sadržaj bogosluženja, jer su se mnoge pesme odnosile i na obavljanje 
određenih rituala u zajednici. 

3. Elementi nazarenske dogmatike

Nazarensko učenje je u osnovi protestantsko, iako su nazareni nastojali da 
reafirmišu pojedine doktrine reformacije, pre svega pitanja preobraćenja i predes-

6  O odnosu Zmaja i nazarena vidi: Aleksov 2011.
7  Lav Tolstoj, čije su ideje bile veoma bliske idejama nazarena, veoma je rano saznao za 

njihovo postojanje. Posebno ga je privuklo nazarensko protivljenje nasilju, što ga je navelo da u 
dve knjige govori o srpskim nazarenima: Carstvo Božije je u vama (1893) i Moja ispovest i dru
gi religijski spisi (1884). Tolstoj se odvojio od pravoslavne crkve između ostalog i zbog odnosa cr-
kve prema ljudima drugih vera, odnosa prema nasilju, kaznama, ratovima. Vidi studiju Pitera Bro-
ka Тolstoyism and the Hungarian Peasents (Brock 1980: 345–369).

8  Pored srpske, rumunske, mađarske, slovačke i nemačke verzije Harfe Sione, postoji i 
prevod na bunjevački dijalekat iz 1891, štampan u Novom Sadu. Bunjevci su jedini katolici koji su 
u velikom broju prešli u nazarenstvo cf. Aleksov 2006. 
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tinacije. Temelj nazarenske dogmatike polazi od shvatanja da je jedini izvor ver-
skog života i bogoslužbene prakse Biblija, odnosno novozavetni spisi. Obredna 
praksa u nazarenskoj zajednici sastoji se iz krštenja, pričesta i ispovesti, a pome-
nuti obredi su zatvorenog karaktera. Obraćenje u nazarenskoj teologiji ima veoma 
značajnu ulogu, radikalnu promenu kod vernika koji je postao svestan svojih gre-
hova i ponovnim rođen, odnosno krštenjem kroz Božji oproštaj otkrio Isusa Hris-
ta. Do preobraćenja i uključivanja u zajednicu, vernik dolazi strogim moralnim 
normama, samodisciplinom i pokajanjem. Zajednicu čine odrasli kršteni vernici, 
braća i sestre, koji postaju deo zajednice ponovnim rođenjem, odnosno kršten-
jem. Pristupanju zajednici prethodi javna ispovest, veoma slična pričešću, dok se 
kršenje obavlja na otvorenom (reka, jezero) pogruženjem celog tela u vodu i kao 
većina drugih obreda u nazarenskoj zajednici, zatvorenog je tipa. U novije vreme 
u nazarenskim molitvenim domovima, skupštinama, postoje bazeni u kojima se 
obavlja krštenje. Nazareni smatraju da krštenjem čoveku mogu biti oprošteni svi 
gresi, ukoliko se prethodno pokajao (Đorđević 2003:35). Veoma strogoj disci-
plini u zajednici doprinosi postojanje kazni, koje u zavisnosti od težine greha 
mogu biti i isključenje iz zajednice. Tako se „nazareni trude da ne odstupe od Is-
usovih velikih zaveta; a ako pogreše, oni to pred sobom i pred drugima pokorno 
priznaju i gledaju da greh isprave dobrim postupcima“ (Максимовић 1911:12). 

Slika 1. Propovedaonica u nazarenskoj skupštini u Temišvaru
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Kako navodi Aleksov „raskidajući sa zvaničnom crkvom, nazareni su tvrdili da 
raskidaju i sa njenim tolerisanjem greha i grešnika u svojim redovima“ (Алексов 
2010:151). Pored krštenja, pričest ili „Večera Gospodnja“ predstavlja značajan 
obred u nazarenskoj zajednici neophodan za pristupanje u zajednicu, zatvorenog 
je karaktera i izvodi se samo pred krštenim članovima. Neoprotestantske zajed-
nice primenjuju post ne kao nužan niti obavezan oblik askeze, budući da vernik 
sam odlučuje kada će postiti, a koji se sastoji od potpune apstinencije od uziman-
ja hrane i vode tokom jednog dana.

Nazarenska crkva se naziva još i skupština ili molitveni dom, na čijem čelu 
je starešina, čin koji nosiocu ostaje do smrti, a stiče se primernim i bogougod-
nim životom, kao i odličnim poznavanjem Svetog pisma. Starešina je i najviši 
čin među nazarenima, dok su niži činovi pomoćnik starešine i sluga/propoved-
nik. Bogosluženje ima propovedni karakter tokom kojeg propovednici tumače 
određene delove Svetog pisma. Kao uspomena na dan Hrstovog vaskrsenja ned-
elja je glavni bogoslužbeni dan. Nazareni odbacuju sve praznike koje obeležava-
ju pravoslavna i katolička crkva, kao što su Rođenje i Vaskrisenje Hristovo, sma-
trajući da u biblijskim spisima ne postoji dokaz da su ove praznike obeležavali 
prvi hrišćani. Bogosluženje se odvija po tačno određenom redosledu, četvrtkom 
i nedeljom i sastoji se od čitanja Svetog pisma i pesama iz nazarenske zbirke po-
božnih pesama (pojanja) Harfa Siona. Interakcija u samoj zajednici, koja se man-
ifestuje u svim aspektima svakodnevnog života, ogleda se i u pevanju pobožnih 
himni, koje je a cappella, budući da nazareni smatraju da na taj način imaju, sim-

Slika 2. Nazarenska skupština u Temišvaru
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bolički, bliži odnos sa Bogom. Nazareni se trude da svoj život maksimalno prila-
gode porukama i podukama Svetog pisma. Glavni cilj bogoslužbene prakse jeste 
da vernicima otkrije duhovno značenje određenog biblijskog događaja, dajući im 
time pouku o istinskom i ispravnom hrišćanskom životu. Bazična dogma jeste 
verovanje u zagrobni život, a duše umrlih odlaze u raj ili pakao. Nazareni veruju 
da svi oni koji nisu verni i pokajani, odlaze pred Božji sud i u pakao, jer se do spa-
senja može doći samo pripadanjem zajednici. Učenje o predestinaciji imaće veli-
ki uticaj na neprozelitizam nazarena, za razliku od drugih neoprotestanta.

Nazarenski molitveni domovi nemaju krst kao obeležje, ikone i sveće. 
Nazareni smatraju da se krst kao simbol hrišćanstva pojavio kasnije, u doba kada 
hrišćanstvo nije više posedovalo svoje temeljne izvorne forme. Nazareni krst ne 
mogu prihvatiti kao svoj simbol zbog toga što je Hrist na njemu mučen i ubijen 
(Đorđević 2003:20). Smrt na krstu još kod „mnogobožaca predstavljala je najsra-
motniju smrt“, a krst je sredstvo za izvršenje kazne (Милин 1992:352).9 Zato oni 
ni u svojim molitvenim domovima, ali ni na grobovima ne stavljaju krst kao sim-
bol. Stroga disciplina nazarenima je propisivala i način svakodnevnog ponašan-
ja. Visoka moralnost nazarena uticala je na obnovu tradicionalne porodice, uz en-
dogamna bračna pravila, zabranu kontracepcije i razvod koji je prihavatljiv samo 
u slučaju preljube. Na početku, kada su nazarenske zajednice bile malobrojne, 
postoje podaci da su žene čitale delove Svetog pisma, iako je ta praksa kasnije 
napuštena.10  Za nazarene, greh je svako odstupanje od Božje volje i gresi se dele 
na smrtne (idolopoklonstvo, vračanje, preljuba, huljenje na Svetog duha) i nesm-
rtne grehe (laž, krađa). Ukoliko vernik počini smrtni greh biva isključen iz zajed-
nice, jer zajednica ne može nositi takvu vrstu greha. Nazareni smatraju da član 
zajednice može biti samo pravedan čovek „nazarenski put jeste pravi put, jer se 
na njemu ne sme grešiti“ (Đorđević 2003:22). Samodisciplina, naporan rad i vi-
soko moralno ponašanje donosili su za uzvrat sigurno spasenje. 

4. Srbi nazareni u Rumuniji

Krajem 19. i početkom 20. veka, nazareni su bili svojevrsni pokretači snaž-
nih verskih promena koje su zahvatile i religijski identitet Srba u današnjoj Ru-
muniji. Iako su se najbrojnije nazarenske zajednice osnivale među nemačkim i 
mađarskim protestantskim stanovništvom, nazareni su imali sve više pristalica i 
među pravoslavnim Srbima i Rumunima. Budući da su bili pacifisti, za vreme Pr-
vog i Drugog svetskog rata veliki broj nazarena je osuđivan na kazne zatvora, a 
veliki broj vernika je i emigrirao u Sjedinjene Američke Države i Kanadu. Zbog 

9  Odbacivanje krsta karakteristično je i za Jehovine svedoke, koji smatraju da je krst pa-
ganski znak i da su ga razni mnogobošci (npr. u Egiptu, Vavilonu) upotrebljavali pre nego što se po-
javilo hrišćanstvo (Милин 1992:352).

10  Dimitrijević navodi podatak o ženama propovednicama iz mesta Bavaništa u Banatu 
(Димитријевић 1898:172–174). 
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velike zatvorenosti i neprozelitizma, a pojavom drugih neoprotestantskih zajed-
nica (baptista, adventista i pentekostalaca) broj nazarena u srpskom i rumunskom 
Banatu se tokom godina sve više smanjivao.11 Sa druge strane porast broja ne-
oprotestantskih zajednica početkom 20. veka u Rumuniji, prelaskom vernika iz 
pravoslavnih crkava, uticao je na uvođenje određenih mera Rumunske pravoslav-
ne crkve protiv neoprotestanata. Godine 1921. Sinod Rumunske pravoslavne cr-
kve zabranio je verska okupljanja van molitvenih domova, u kućama vernika, što 
je u manjim zajednicama bila česta praksa. Usvajanjem Zakona o crkvama i ver-
skim zajednicama 1928. godine regulisan je položaj tzv. „sekti“ i njihovih aktiv-
nosti (Fosztó 2007:47). U martu 1945. godine, započet je novi istorijski period za 
neoprotestante uspostavljanjem komunističkog režima u Rumuniji. Tokom perio-
da komunizma, neoprotestanti, uključujući i nazarene, nalazili su se u veoma ne-
povoljnom položaju, pre svega zbog stroge kontrole koju je vlast imala nad ver-
skim zajednicama. Jedan od ciljeva komunističke vlasti bio je smanjivanje broja 
neoprotestanstkih zajednica, kao i broja novih vernika i ograničavanja njihovih 
misionarskih aktivnosti. Država je priznala samo 14 verskih zajednica, među ko-
jima je bilo nekoliko neoprotestantskih: baptiste, adventiste, evanđeoske hrišća-
ne i pentekostalce. Nazareni i Jehovini svedoci nisu bili priznati i ubrajali su se u 
„sekte“. U periodu od 1948. do 1971. neoprotestanstkim zajednicama bio je za-
branjen kontakt sa zajednicama iz zemalja u okruženju. Iako su nazarenske zajed-
nica i tokom komunizma bile aktivne, nije im bilo dozvoljeno da obavljaju javna 
krštenja, da se okupljaju van molitvenih domova, kao i da sarađuju u distribuci-
ji verske literature i Biblija sa zemljama iz okruženja. Jedna od sagovornica na-
vodi kako su joj roditelji bili zatvoreni zato što su bili u nazarenskoj skupštini:

[1] Za vreme Čaušeskua deset godina je bila zatvorena skupština. 
Vlast je ’44 ušla u skupštinu i sve ih odvela u zatvor. Tamo su bili i 
moj otac i moja mati. Uzeli su im sve Harfe, sva Sveta pisma.12

Nakon pada komunizma u Rumuniji 1989. godine, započinje povoljniji pe-
riod za sve neoprotestante, uključujući i nazarene. Godine 1990. nazareni dobija-
ju status priznate verske organizacije (rum. asociaţia religioasă). Od nekada veo-
ma brojne zajednice, nazarenska zajednica u Rumuniji danas broji oko 1000 ver-
nika sa sedištem u gradu Aradu. Najviše Srba nazarena bilo u blizini grada Ara-
da, Temišvara i u srpskim naseljima uz samu granicu sa srpskim Banatom. Prema 
podacima sa terenskog istraživanja obavljenog 2010. godine u Temišvaru, srp-
sko-rumunska nazarenska zajednica broji oko 100 vernika i jedina je nazarenska 
skupština u gradu. Nekada brojne srpske nazarenske zajednice u Čeneju, Gadu, 

11  U lokalnoj monografiji o istoriji baptističkih crkava u Banatskoj klisuri, Sandi Budimir 
iznosi podatak da su u pojedinim naseljima nazareni su prelazili u baptizam: „U Moldova Veche, 
nazaren Iva Stefanović doneo je baptističku veru u selo“ (Budimir 1994:86).

12  U skladu sa etičkim pravilima kvalitativnog istraživanja u radu sa malim verskim za-
jednicama, podaci o imenima sagovornika i mestu obavljanja razgovora neće biti navođeni. 
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Rudnoj, Srpskom Semartonu, Petrovom Selu, Stančevu i Rekašu danas imaju 
svega nekoliko članova. Pored grada Temišvara u naseljima Banatske klisure u 
kojima žive Srbi postoji nekoliko srpskih nazarenskih porodica, ali nemaju me-
sto okupljanja – skupštinu, već se okupljaju jednom mesečno u gradu Nova Mo-
ldova (rum. Moldova Nouă).13 

Slika 3. Nazarenska skupština u Temišvaru, Rumunija

Istraživanje je pokazalo da bez obzira na malobrojnost nazarena danas, se-
ćanje na ovu zajednicu i dalje je prisutno, posebno među pravoslavnim sveštenici-
ma i vernicima i uglavnom se vezuje za postojanje odvojenog groblja,14 nazaren-
sko pevanje himni u skupštinama, velikog broja dece u nazarenskim porodicama i 
strogosti i zatvorenosti nazarenskih vernika. U razgovoru sa pravoslavnim verni-
cima u srpskom selu Stara Moldova (rum. Moldova Veche) i Banatskoj klisuri, na 
pitanje da li ima Srba koji su prešli u neoprotestantizam, sagovornik ističe:

[2] Nema puno Srba koji su pokajiti. Nema mnogo. A nazarenci? 
Nema, sad se poništilo i to.15

Na smanjivanje broja Srba nazarena u Rumuniji, uticali su i mešoviti bra-
kovi koji su u nazarenskoj zajednici zastupljeni. Sagovornici na terenu navodi-

13  U naseljima Banatske klisure postoje brojne srpske baptističke zajednice, među kojima 
je najveća u Radimni. Više o Srbima baptistima u Rumuniji u Đurić-Milovanović 2012a. 

14  U prošlosti su nazarenska groblja bila odvojena, što je predstavljalo poseban indikator 
njihove marginalizovanosti u okvirima lokalne, većinski pravoslavne zajednice. 

15  Pitanja istraživača u izvodima iz intervjua označena su kurzivom.
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li su niz primera o brakovima između Rumuna, Slovaka, Srba, pa čak i banatskih 
Bugara Palćena, koji su izrazito brojna nazarenska zajednica u banatskom naselju 
Star Bešenov (rum. Dudeştii Veche). Kako bi se međusobno upoznala, nazarens-
ka omladina veoma često odlazi u okolne zemlje (Mađarsku ili Srbiju) u posete 
većim nazarenskim skupštinama u kojima ima više mladih vernika. 

Pored pravoslavaca, tokom terenskog istraživanja o nazarenima su govorili 
i drugi neoprotestanti. Nazarene, u odnosu na ostale neoprotestante, izdvaja čin-
jenica da nisu usmereni na širenje svog učenja misionarenjem ili prozelitizmom. 
Iz tog razloga, drugi neoprotestanti nazarene opisuju kao „zatvorene“ i „konzer-
vativne“, budući da ne propovedaju svoje učenje na način na koji to čine npr. 
baptisti, pentekostalci ili adventisti. Za nazarene, sa druge strane, odbacivanje od 
strane drugih, odnosno kako nazareni ističu „ljudi iz sveta“ predstavlja znak da 
su izabrali pravi duhovni put i da je upravo to znak pravih hrišćana. Tu dolazi do 
izražaja teološki koncept bezuslovne predestinacije, koji kod nazarena podrazu-
meva da su samo oni kao zajednica izabrani za spasenje, a izabranost potvrđuju i 
nazivom svoje zajednice: 

[3] Mi smo naslednici njegovi. Mi mu nosimo ime. Nazarećanin. 

Nazareni smatraju da su pripadanjem ovoj zajednici izabrani za spasenje, 
što je posebno izraženo u diskursu o „kraju sveta“, odnosno novozavetnoj esha-
tologiji nazarena:

[4] Da se ne radujemo da će još dugo ovaj svet da postojava. Kako 
će da izgleda to? Pa piše, zemlja će se tresti kao pijana. U početku 
kada Gospod dolazi sa anđelima. Ne znam da li će da pokupi od pen-
tikostala i baptista, ali naši nazareni hoće. Dolazi prvo on, na oblaci-
ma da pokupi njegovu skupštinu, ali ovi drugi još ima da ostanu. Po-
sle toga biće još mnogo teško, Bog će da pusti neku teškoću na ovaj 
drugi svet da se pokaju, ali neće biti mnogi. Ali ni to neće biti dugo 
i onda će biti kraj. Ne znam ja samo Bog zna kako će biti to. Samo 
jedini Bog zna kako će biti kad Gospod dođe da skupi. Kako izgle-
da, Gospod je već na vrata.

Verovanje u „život večni“ ili „muku večnu“ predstavlja jednu od osnovnih 
dogmi za nazarene. Život večni obezbeđen je pravednicima, dok je onima koji ne 
veruju određena „večna muka“. Pozivajući se na Otkrovenje Jovanovo, jedan od 
sagovornika je istakao:

[5] Mi koji verujemo, mi se nadamo spasenju duše, a ne tela. Druga 
smrt u koju ljudi ne veruju, a svakog posle čeka sud. Čitaj Otkroven-
je Jovanovu glavu 20. „I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. 
I ovo je druga smrt. I ko se ne nađe upisan u knjizi života, bačen bi 
u jezero ognjeno“.
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Predstavljeni primeri duboko su prožeti eshatološkim, ali i apokaliptičnim 
motivima, stoga ukazuju na značaj iščekivanja kraja vremena u nazarenskoj te-
ologiji. Ono što nazareni smatraju da ih od drugih razlikuje i izdvaja kao „iza-
brane“ odnosi se i na pravila koja postoje u pogledu oblačenja muškaraca i žena 
u zajednici.

[6] Po delima, tako piše u Svetom pismu. Nisu pravoverni, vidimo 
po delima i nošnji. Mi ne sudimo nikome, svaki će da odgovara za 
sebe. Ne znam kako još da kažem. Samo Gospod zna kako će biti 
kada dođe kraj, kada dođe sud. Sud se bliži po vremenu, već vidimo 
da ćemo po vremenu videti da dolazi kraj. A Gospod zna kad će taj 
kraj biti. Dobro je kad si veran.

Da bi novi vernik pristupio nazarenskoj zajednici on mora da veruje u spa-
senje i da se priprema za večni život. Prilikom posete jednog većeg skupa nazare-
na, u razgovoru sa devojkom koja je nedavno pristupila nazarenima, a nije iz naz-
arenske porodice, na moje pitanje zašto je odlučila da se krsti u nazarenskoj za-
jednici, odgovorila mi je da je mučilo pitanje šta će biti sa njenom dušom nakon 
smrti. Zaokupljenost pitanjima spasenja i života posle smrti bila je česta tema u 
razgovorima i sa drugim nazarenima. Tako je jedan od mojih sagovornika naveo 
da „nama Gospod obećava život večni ili muku večnu, iako je to većini ljudi ne-
shvatljivo“. Kada se kaže „život večni“ misli se na duhovni, a ne telesni život. U 
daljem opisu citirao je prvu knjiga Mojsijevu 3:17:

[7] Kada je Adam sagrešio Bog im je rekao „od praha jesi i u prah 
ćeš se vratiti i sa znoja lica svog ješćeš hleb svoj sve dok se vratiš u 
zemlju iz koje si uzet“. Zato što je sagrešio.

Konverzija ili obraćenje, odnosi se na napuštanje jedne verske tradicije 
i prelaska u drugu, što se u kontekstu ovog istraživanja odnosi na pristupanje 
nazarenskoj zajednici.16 Za nazarene preobraćenje predstavlja potpunu duhovnu 
promenu, od starog načina života prema Hristovom načinu života, okretanje 
od života greha ka životu pravednosti (Jambrek 2007:273). U nazarenskoj za-
jednici temeljni značaj daje se pokajanju i ispovesti, a krštenom verniku mogu 
biti oprošteni svi gresi ukoliko se prethodno pokajao. Nazareni veruju da nakon 
krštenja u njima više ne živi stara ličnost, već Hrist u koga veruju, stoga svaka 
životna aktivnost mora biti u skladu sa voljom Hristovom. Tako je i sam naziv ko-
jim ljudi van zajednice nazivaju nazarene (ali i ostale neoprotestante) „pokajani“ 
(rum. pocăiţi). U nazarenskoj zajednici neophodan je postepen proces konverzije, 
gde vernik napušta stare navike („svetske običaje“), odnosno sve životne navike 
i prakse koje nisu u skladu sa učenjima zajednice, i prihvata novi način života, 
postajući „prijatelj zajednice“. Nakon što budući vernik postane „prijatelj zajed-

16  O konverziji više u npr. Sremac 2012, Đurić-Milovanović 2012.
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nice“ sledi krštenje, koje je zatvorenog tipa. Nazareni krštenje opisuju kao obred 
nakon kojeg se postaje član zajednice, odricanjem starog života, priznavanjem i 
pokajanjem za grehe koji su učinili i „ponovo rađaju“ kao pravi hrišćani. Kršten-
je je vodeno i obavlja se u bazenima koji postoje u skupštinama ili na otvorenom, 
reci ili jezeru. Međutim, nazareni naglašavaju da je mnogo veći greh ukoliko se 
čovek krsti i pristupi zajednici, a ne istraje u nazarenstvu. Nakon toga život od-
bačenog vernika postaje „sedam puta gori“ nego pre krštenja. Većina novih verni-
ka u nazarenskoj zajednici u Temišvaru čine potomci nazarena koji su odlučili da 
se krste i postanu članovi zajednice. 

[8] Jel ima mladih u skupštini? Za sada ima, od roditelji verni. Iz 
sveta nema nikoga da dođe u veru našu. Zdravoretko dođu i ne svi-
đa im se. A zašto ne znam. Ni naše pojanje. Dođu jedanput i idu kod 
pentikostali i druge vere. Samo od naših vernih deca dolaze.

U nazarenskoj zajednici na bogosluženjima sedenje je podeljeno, na muš-
ki i ženski deo. Žene u nazarenskim zajednicama nose marame. Nazareni objašn-
jenje za pokrivanje glave kod žena, nalaze u Bibliji, prema kojoj sestre u Gospo-
du nose maramu ili pokrivalo za glavu tokom molitve ili bogosluženja kao sim-
bol njihove pokornosti prema Božjoj uredbi prilikom Stvaranja (1. Korinćanima 
10, 16, 11:17, 32). Pored bogosluženja, nazarenke nose marame kad god bi izla-
zile iz kuće. Određena pravila oblačenja nazarena, izdvajaju ih od ostalih neo-
protestanata.

[9] Svuda sada ima baptisti i pentikostali. Valjda bi dolazili kod nas 
da nema ove druge vere. Oni mogu da idu kako hoće. Kod njih je 
široki put, ne tako uzak kao kod nas. Da budeš sa maramom na gla-
vi, da na obučeš pantalone, da ne sečeš kosu. Kod nas je kako piše u 
Svetom pismu. Kod njih mladi idu kako hoće. Imaju muziku, nema-
ju Harfu, oni sami prave pesme, najviše za Hrista. Ipak njihova 
nošnja, sve to…

Sagovornica primećuje značajno prisustvo baptista i pentekostalaca, koji 
imaju drugačija pravila i učenja u okvirima svojih zajednica, a koja su za omladi-
nu „privlačnija“. U gradu Temišvaru postoji veliki broj baptističkih crkava koje 
imaju organizovano i konfesionalno obrazovanje (osnovne škole i gimnazije). 
Međutim, veća sloboda koju neoportestantske zajednice u Rumuniji imaju danas, 
prema pojedinim sagovornicima, nije doprinela i manjoj marginalizaciji nazare-
na od strane „većinskih“ verskih zajednica:

[10] Ono je sloboda možeš da ideš u skupštinu, ali mrze te svi. Po-
kajita ta, neće ni ime da ti kažu. Oni drže da je to sekta. Sve su sek-
te, samo ortodoksni su pravi u crkvama, popovi.
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Iako je negativni diskurs o nazarenima od strane većinski pravoslavnih 
Srba i Rumuna bio mnogo više izražen u prošlosti kada su se nazarenske zajed-
nice osnivale, distanca pravoslavaca prema nazarenima može se videti i danas u 
upotrebi termina pokajani (rum. pocait) sa negativnom konotacijom. Marginali-
zovan položaj nazarenskih vernika i diskurs o diskriminaciji markira ovu danas 
malobrojnu neoprotestantsku zajednicu.

5. Završna razmatranja

Iako su nazarenske zajednice u Rumuniji osnovane krajem 19. i početkom 
20. veka, one se i danas često se percipiraju kao „nove“ religije, dok su u jav-
nom diskursu najčešće diskreditovane kao „sekte“. Na negativnu markiranost na-
zarena, kao i drugih neoprotestantskih zajednica uticalo je i nepoznavanje prote-
stantske tradicije u celini, posebno savremenih ogranaka protestantizma na ovim 
prostorima, gde dominira pravoslavna hrišćanska tradicija. Sa druge strane, po-
javom drugih neoprotestantskih zajednica i njihovim evanđeoskim i misionar-
skim pristupom, posebno nakon pada komunizma u Rumuniji, broj nazarena sve 
više se smanjivao. Opstanak danas malobrojne grupe Srba nazarena ukazuje na 
isprepletanost različitih verskih tradicija neoprotestantskog porekla na prostoru 
nekadašnje Austrougarske i na heterogenost religijskog identiteta srpske zajed-
nice u dijaspori.

LITERATURA

Aleksov, Bojan 2006. Religious Dissent between the Modern and the National – Naza
renes in Hungary and Serbia 1850–1914. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, Bal-
kanologische Veröffentlichungen Band 43. 

Алексов, Бојан 2010. Назарени међу Србима: верска трвења у јужној Угарској и 
Србији од 1850. до 1914. Београд: Завод за уџбенике.

Aleksov, Bojan 2011. Jovan Jovanović Zmaj and the Serbian identity: between poetry and 
history. U: Diana Mishkova (ed.) We, the people. Politics of national pecuilarity in 
Southeastern Europe. Sofia: Centre for Advanced Studies. 

Brock, Peter 1980. The Nonresistance of the Hungarian Nazarenes to 1914. Mennonite 
Quarterly Review vol. 54, no. 1, 53–63. 

Brock, Peter 1980a. Tolstoyism and the Hungarian Peasent. The Slavonic and East Euro
pean Review vol. 58, no. 3, 354–369.

Budimir, Sandi 1994. Istoria baptiştilor din Clisură Dunării. Bucureşti: Institutul Teolo-
gic Baptist (neobjavljeni rukopis).

Церовић, Љубивоје 2000. Срби у Румунији. Темишвар: Савез Срба у Румунији.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 315

Димитријевић, Владимир 1894. Назаренство, његова историја и суштина. Нови 
Сад: Српска манастирска штампарија.

Димитријевић, Владимир 1894a. Један разговор са назаренима. Панчево: Књижара 
Браће Јовановић.

Димитријевић, Владимир 1898. Зашто се назаренство шири и како би се могло 
спречити. Нови Сад: Штампарија српске књижаре Браће М. Поповића. 

Димитријевић, Владимир 1903. У назаренској скупштини. Будимпешта: Штампарија 
српских новости. 

Ђорђевић, Сања 2003. Хришћанска назаренска заједница. Ниш: Јунир.
Đurić-Milovanović, Aleksandra 2012. „Ako je došao silom, on ne ostaje“: narativi o konver-

ziji u rumunskim neoprotestantskim zajednicama. Interkulturalnost br. 3, 160–175.
Đurić-Milovanović, Aleksandra 2012a. Serbs in Romania: between religious and ethnic 

identity. Balcanica 42 (u štampi).
Fosztó, László 2009. Ritual revitalisation after socialism. Community, personhood and 

conversion among Roma in a Transylvanian village. Berlin: Lit. 
Jambrek, Stanko (ur.) 2007. Leksikon evanđeoskog hrišćanstva. Zagreb: Bogoslovni in-

stitut, Prometej. 
Максимовић, Јован 1911. Змајево назаренство. Београд. 
Милин, Лазар 1982. Научно оправдање религије, књига 6. Београд: Епархија Жичка 
Слијепчевић, Ђоко 1934. Назарени у Србији до 1914. Београд: Издавачко и прометно 

а.д. Југоисток.
Sremac, Srđan 2012. Zavisnost, religija, identitet. Predlog za narativnu 

analizu svedočanstava konverzije bivših zavisnika. Sremski Karlov-
ci–Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića 

Pavlović, M. 2008. Globalizacija i regionalni kulturni identitet. U: Etnologija i antropo
logija: stanje i perspektive. Beograd: EI SANU 31.

Pfeiffer, Joseph F. 2010. Between remnant and renewal: a historical and comparative 
study of the „Apostolic Christian Church“ among neo-Anabaptist renewal mo
vement in Europe and America (MA Theisis). Elkhart: Faculty of the Associated 
mennonite Biblical Seminary



316 Đurić-Milovanović А: „Iz sveta više nema nikoga da dođe u veru našu…

Dr Aleksandra ĐurićMilovanović
Balkanološki institut SANU, Beograd
saskadjuric@yahoo.com

„FROM THE WORLD NOBODY COMES TO OUR FAITH ANYMORE“: 
NAZARENE SERBS IN ROMANIA

Abstract

This paper deals with the origin and dynamics of development of Nazare-
ne movement among Serbs in Romania. Although the majority of Serbs in Roma-
nia belong to the Serbian Orthodox Church (Eparchy of Timisoara) during 20th 
century a number of neo-Protestant communities appeared, such are Nazarenes 
or Baptists. Living in ethnically and religiously heterogeneous areas, the Serbs in 
Romania came into more direct contact with German and Hungarian missiona-
ries who began to spread Nazarene teachings in the mid-nineteenth century. Sin-
ce they were pacifists, during the First and Second World War a number of Na-
zarenes was imprisoned or they emigrated abroad. Due to the closeness of the-
ir community and the appearance of other neo-Protestant communities the num-
ber of Nazarenes decreased significantly. In order to outline specificity of the Na-
zarene teachings which strongly shape religious identity of Nazarene believers, 
in the paper some basic elements of Nazarene dogma are presented. The paper is 
based on the qualitative-oriented field research conducted during 2010 in Timiso-
ara and Serbian settlements in the Banat gorge. In Romania, the Nazarene com-
munity numbers about 1,000 believers, based in the city of Arad, while Nazarene 
Serbs are present in Arad, Timisoara and the border area with the Serbian Banat.

Key words: Serbs, Romania, Nazarenes, conservative neo-Protestants, 
conversion. 
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JEVREJI U NIŠU
Rezime

Jevrejska zajednica u Nišu delila je istu sudbinu Jevreja širom sveta. Pre Drugog 
svetskog rata ona je brojala i do hiljadu članova jevrejske veroispovesti a danas ih ima 
svega tridesetak. Pre rata Jevreji su imali svoju sinagogu, Ješivu, groblje i rabina a da
nas nemaju ništa od toga. Ali, sačuvali su svoju veru i kolektivni identitet. Kroz sećanja 
na zajedničku ugnjetenost i patnju, Jevreji grada Niša uspešno odolevaju vremenu.

Ključne reči: Jevreji, Niš, Jevrejska zajednica, religioznost

Judaizam

Religija Jevreja ima dug istorijski razvoj koji teče od vremena Mojsija i 
javljanja Boga na Sinajskoj gori pa sve do danas kada judaizam predstavlja dr-
žavnu religiju u Izraelu. Tokom čitavog tog perioda, postojala su dva glavna obe-
ležja judaizma. Prvo obeležje jeste vera u jednog, večnog, pravednog Boga, stvo-
ritelja, a ovo učenje predstavlja osnov etičkog monoteizma, tj. verovanja da taj 
jedan, jedini Bog očekuje od Jevreja pravilno bogosluženje i moralno ispravne 
odnose između ljudi. Drugo obeležje jeste nada da će Bog obnoviti Izrael i ispu-
niti obećanje o nastupajućem carstvu mira i pravednosti. (Vukomanović, 2004).

Za Jevreje judaizam nije samo religija već i specifičan način života koji 
se izražava putem tradicije u kojoj religijska verovanja, i njime primereni sistem 
vrednosti, prožimaju društvenu zajednicu i svakodnevni život (Patriž, 2009). On 
se vodi u skladu s određenim pravilima, obredima, ritualima, uključujući moli-
tve, pravila ishrane, praznovanje praznika, kao i izučavanje svetih spisa. Bogos-
luženje se odvija kada se slede zapovesti i kada se praktikuje halaka, tj. ide Bož-
jim putem. Može se reći da se u suštini judaizma nalazi zamisao da ljudska bića 
mogu da dovedu Boga u svet svakodnevnim akcijama i reakcijama.

Judaizam se naziva i religijom knjige zbog velikog značaja koji se prida-
je čitanju i izučavanju hebrejske Biblije, koju hrišćani nazivaju Stari Zavet, a Je-
vreji Tanah. Nju cine Tora, dela proroka (nevim) i drugi spisi (ketuvim). Tora, po-
znata i kao Petoknjižje (pet knjiga Mojsijevih), čini temelj judaizma. Pored Tore, 
Jevreji poštuju i Talmud koji obuhvata Mišnu i Gemaru. Mišna je zbirka trakta-
ta koja sadrži propise koji pokrivaju sva područja jevrejskog svakodnevnog ži-
vota i obredne čistote. Talmud je ustvari veliki zbornik rasprava o bogoslovskim, 
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pravnim, društvenim i drugim pitanjima, vođenim vekovima u cilju prilagođava-
nja Tanaha novim životnim uslovima. 

Prva kazivanja o Jevrejima potiču još iz 20. veka p. n. e. kada počinju se-
obe rodova pod vođstvom Avrama u Kanan, gde će nešto kasnije nastati prva 
jevrejska država.(Aleksić, 2004) Može se reći da se istorija jevrejskog naroda 
uglavnom se deli na dva perioda:

1. Istočni, koji je trajao više od dve hiljade godina, kada su Jevreji živeli u 
Aziji i Africi na obalama Sredozemnog mora, u svojoj zemlji Palestini (Izraelu), 
Vavilonu i Egiptu

2. Zapadni, koji počinje posle rušenja Drugog jerusalimskog hrama 70. go-
dine n.e. od strane Rimljana a tada se većina Jevreja seli u evropske zemlje, a ka-
snije i u Ameriku.

Jevreji na našim prostorima

Na našim prostorima Jevreji žive još od rimskih vremena, verovatno još 
od doba antičke jevrejske države. Od tada pa do danas, dakle tokom dve hiljade 
godina, susreću se u raznim krajevima i raznim mestima. Tragovi njihovog živo-
ta na ovim prostorima zabeleženi su u Makedoniji, Dalmaciji i predelima rimske 
Panonije – današnje Vojvodine (Aleksić, 2004). Najstarije jevrejsko stanovništvo 
su tzv. Romanioti, koji su se tokom vekova uglavnom utopili u druge grupe Jevre-
ja koje su pristizale. U XVI veku, posle proterivanja sefardskih Jevreja iz Španije 
1492. i Portugala 1497. godine, veliki broj se takođe naselio na Balkanu. Turski 
vladari rado su ih primali i relativno dobro tretirali. Najpre su se nastanili u Cari-
gradu, Solunu i Sofiji. Trgovali su sa Dubrovnikom a zatim se tamo i odselili da bi 
organizovali svoje trgovačke veze sa Skopljem, Sarajevom i sa svim drugim gra-
dovima u unutrašnjosti poluostrva. Jevrejske zajednice formirane u pristaništima 
oko donjeg toka Dunava ojačane su dolaskom Jevreja Aškenaza sa severa, iz Ne-
mačke koji su bežali od čestih progona u doba krstaških ratova.1

Jevreji su se na teritoriju Srbije doseljavali iz dva različita pravca, u razli-
čita vremena i nosili različite kulturne uticaje. Južno od Save i Dunava naselili 
su se Sefardi, dolazeći iz Turske, Grčke, Bugarske i Bosne a na teritoriji Vojvodi-
ne naselili su se Aškenazi dolazeći uglavnom iz Austrougarske. U predratnoj Ju-
goslaviji bilo je 117 jevrejskih opština u kojima je živelo oko 70.000 Jevreja. U 
oči rata emigriralo je iz Čehoslovačke, Austrije i Nemačke 5.000, tako da ih je u 
Jugoslaviji ukupno bilo blizu 75.000. Oni su pretežno živeli u velikim gradovi-
ma: Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju, Subotici, Bitolju Novom Sadu, Nišu i 
drugim. U periodu turske vladavine, ali i nakon njihovog odlaska sa naših prosto-
ra, jevrejski trgovci, zahvaljujući jakim poslovnim vezama širom Evrope, pred-
stavljali su glavne nosioce evropske kulture u Srbiji. (Barišić, 2005).

1 http://elmundosefarad.wikidot.com/jevreji-na-balkanu-i-odluke-berlinskog-kongresa-1
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Jevrejska zajednica u Nišu pre Drugog svetskog rata

Postoje zapisi da je u Nišu još u XVI veku postojala jevrejska opština. Ra-
bin Avram Daniti, tragajući za prvim podacima o niškoj jevrejskoj zajednici, na-
šao je među starim knjigama poznate niške Ješive nekoliko beležaka anonimnih 
pisaca na osnovu kojih se može utvrditi postojanje jevrejske zajednice u Nišu. Još 
jedno svedočanstvo dragoceno za utvrđivanje postojanja Jevreja u Nišu je ono 
koje govori o Sefardima izbeglim u Niš zbog pogroma, a koje glasi: „U Tamu-
zu me je 1723. godine upitao jedan rabin iz Niša, gde se odskora odseliše mno-
gi Jevreji..2“

U doba Turaka, između dva drvena mosta na Nišavi, prostirala se jevrejska 
mahala. Turske vlasti koje su dale dozvolu za njeno osnivanje nazvali su je Čivu-
tana. Mahala je imala ješivu - jevrejsku školu, sinagogu, rabinovu kuću, obredno 
kupatilo, zgradu jevrejskog doma i mnoštvo prizemnih kuća. U mahali se nalazi-
la sinagoga sa kubetom na krovu i velika kuća rabina. 

Zgrada sinagoge je podignuta 1695. godine ali je u velikom požaru 1879. 
godine izgorela zajedno sa mnoštvom prizemnih kuća.3 Zabava sa ciljem pri-
kupljanja sredstava za izgradnju nove sinagoge održala se 1892. godine u Nišu. 
Jevrejska opština je 1903. godine donela odluku o zidanju nove sinagoge ali je 
njena izgradnja ipak odložena zbog finansijske nemogućnosti. Tek 1924. godine 
izgrađena je nova sinagoga.4

Jevrejska osnovna škola je takođe postojala još u vreme Turaka.5 Radila je 
u zgradi Jevrejske opštine i imala je četiri odeljenja. Nastava je bila jako primitiv-
na. Posle oslobođenja od Turaka formirana je zajednička jevrejsko-srpska škola, 
gde su pre podne držana predavanja na srpskom jeziku a posle podne na jevrej-
skom jeziku. Škola je 1885. godine imala 117 jevrejskih učenika. Prestala je sa 
radom januara 1896. godine kada su jevrejska deca pohađala školu kod Saborne 
crkve. Sa osnivanjem niške gimnazije i Jevrejima je dozvoljen upis u nju, a uslov 
je bila završena osnovna škola. Jevrejski đaci su bili oslobođeni nastave subotom 
i u vreme velikih jevrejskih praznika.6

O broju Jevreja naseljenih u Nišu saznaje se iz popisa stanovništva 1878. 
godine, po kome je od ukupno 12 708 stanovnika bilo oko 900 Jevreja. U godina-
ma do početka XX veka u Nišu je živelo oko 1000 Jevreja, a sa završetkom Prvog 
svetskog rata nastaje seoba Jevreja u veće gradove. Drugi svetski rat je u Nišu do-

2 http://elmundosefarad.wikidot.com/crkveno-skolska-jevrejska-opstina-u-nisu-u-doku-
mentima-istoi

3 Krajem XIX veka pominje se velika sinagoga „El Kal Grande“ i mala sinagoga „El Kal 
Čiko“, u nekadašnjoj Davidovoj ulici. Takođe se zna da je u to vreme u Nišu bilo 11 rolni Sefer 
Tore, 9 rolni Tore u velikom i 2 rolne u malom hramu.

4 http://elmundosefarad.wikidot.com/o-sinagogama-u-nisu-radovi-jasne-ciric
5 http://elmundosefarad.wikidot.com/jevrejska-skola-u-nisu
6 http://elmundosefarad.wikidot.com/o-niskoj-jevrejskoj-zajednici-napisao-ra-

bin-avram-daniti
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čekalo oko 100 jevrejskih porodica, sa preko 350 članova. (350 stalno nastanje-
nih u Nišu, 51 privremeno nastanjenih i 155 emigranata). 

Jevrejska opština u Nišu je predstavljala jako uporište koje je štitilo prava 
Jevreja. Opština je bila važna institucija socijalne zaštite i brinula je o potrebama 
svojih članova. O tome svedoči veliki broj dokumenata koji su izdavani na ime 
novčane pomoći siromašnim pojedincima, porodicama i deci. Jevreji su se trudi-
li da sačuvaju svoj etnos kao i da vaspitavaju mlade naraštaje u tradicionalnom 
duhu, poštujući svoje praznike, subotu, obrezivanje, venčanje, sahrane i sve ono 
što ih je činilo Jevrejima. Posebno su poštovani Šabat, Pesah, Šavuot, Roš Ha-
šana i Jom Kipur kao najveći jevrejski praznici. Postoji veliki broj dokumenta iz 
kojih se zaključuje da u vreme ovih praznika đaci Jevreji nisu išli u školu a Jevre-
ji koji su služili vojni rok su puštani kućama. Jevreji su poštovali zakone države u 
kojoj su živeli pa su kao i svi ostali građani u Srbiji služili vojni rok. Pored opšti-
ne imali su i svoja udruženja: nacionalna, kulturna i sportska. Naročito je bio po-
znat pevački hor „David“ koji je mnogo doprineo širenju horske kulture u gradu.

Jevreji u Nišu živeli su uvek u relativnom miru. Bavili su se raznovrsnim 
poslovima i zanatima. Tako imamo beležaka o Jevrejima koji su bili: kožari, 
opančari, trgovci, nadničari, duvandžije, piljari, mlekari, sitničari, spekulanti – 
žitari, sarafi i mesari. Bili su oduvek vrlo pobožni, i prva im je briga bila Hram i 
vršenje verskih obreda. Mnogo su vremena provodili u ješivama čitajući pobožne 
knjige i slušajući propovedi, koje su održavale i održale do danas jednu retku po-
božnost u opštini. Obzirom da je trgovina bila dominantno zanimanje niških Je-
vreja, to je među njima bilo i bogatih ljudi, tako da su imali vrlo zamašnu pokret-
nu i nepokretnu imovinu. Imali su preko 50 kuća, više placeva, dućana, vinogra-
da i druge imovine.

Jevrejska zajednica u Nišu u toku drugog svetskog rata

Ulaskom Nemaca u Niš, 9. aprila 1941. godine, nastalo je teško stanje za 
građane Niša, a posebno za Jevreje, s obzirom na politiku koju su do tada prema 
njima vodili u okupiranim zemljama i namere da je dosledno sprovedu i u Nišu. 
Preko lista „Novo vreme“ počela je hajka na Jevreje, tj. počela je realizacija „Pla-
na za rešavanje jevrejskog pitanja“, koji je predviđao genocid nad Jevrejima i 
oduzimanje jevrejske imovine u korist Trećeg Rajha. Nemačka okupaciona vlast 
u Nišu sistematski je sprovodila rasističku politiku prema Jevrejima.

31 maja 1941. godine dodate su sledeće naredbe: naredba o prijavljivanju 
lica jevrejskog porekla i njihove imovine, radi evidencije u Feldkomandi, nared-
ba o ograničenju kretanja Jevreja po glavnim ulicama i javnim mestima, kao i vo-
žnje na tramvajima, naredba kojom se zabranjuje Jevrejima da se bave javnim 
funkcijama, naredba o zabrani Jevrejima slobodne ili ma kakve kupovine, po rad-
njama, dućanima i na pijaci (tek posle 12 časova su mogli da kupuju), naredba o 
zabrani Jevrejima da odlaze u banje i kupatila, pozorišta, bioskope i druge javne 
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ustanove, naredba o obeležavanju Jevreja Solomonovim znakom na prsima i le-
đima, kao i žutom trakom oko ruke na kojoj je pisalo da su Jevreji i naredba ko-
jom su Jevreji upućivani na težak prinudni rad, za nemačku vojnu silu u magaci-
nima, stovarištima, utovaru i istovaru uglja i na železničkoj stanici (Za Jevreje od 
14–60 godina i Jevrejke od 14–40 godina) 7

Najpoznatija organizacija koja je učestvovala u zločinima prema Jevrejima 
bila je Folksdojč grupa u Nišu. Članovi te grupe su pronalazili Jevreje i pljačka-
li njihovu imovinu. Po jevrejskim kućama su uglavnom stanovale porodice folk-
sdojčera i drugi Nemci. Za tri meseca od početka okupacije, Jevrejima u Nišu 
oduzete su sve radnje, preduzeća, štedni ulozi, trezori, pokretna imovina i cela 
pokućstva. 22. jula 1941 godine, dopunskom uredbom sva nepokretna jevrejska 
imovina konfiskovana je u korist Trećeg rajha.8

Septembra 1941. godine počela su hapšenja i odvođenja niških Jevreja u 
logor Crveni krst. Oni su tamo radili na uređenju logorskog kompleksa, utvrđiva-
li ogradu, bodljikavu žicu, raščišćavali teren oko logora itd. 

Sredinom oktobra 1941. godine, nemačke upravne vlasti su naredile da se 
svi odrasli Jevreji u Nišu, odmah jave u Hotel „Park“, gde će im se saopštiti neke 
naredbe. Ljudi su dolazili misleći da ih vode na rad. Međutim, bili su uhapšeni 
i odvedeni u logor Crveni krst. Odvedeni su niški Jevreji sa porodicama, rođa-
ci koji su se u Nišu krili, jevrejske izbeglice i emigranti iz Jugoslavije i istočne 
Evrope, Jevreji Aleksinca, Leskovca, Kruševca, Prokuplja, Zaječara, Kuršumlije. 

Život Jevreja u Logoru „Crveni krst“, odvijao se u vrlo teškim uslovima.9 
Nemci su se prema Jevrejima odnosili sadistički, tukli su ih i divljački mučili. 
Uslovi života u logoru bili su izuzetno teški. Spavalo se na betonu bez ikakvih hi-
gijenskih uslova, često bez hrane i vode, što je dovodilo do bolesti i epidemija. 
Logoraši su radili naporno 7–10 časova dnevno u magacinima, na železničkim 
stanicama, na izgradnji puteva, sve najteže poslove, a pri tom su bili izloženi tor-
turama i mučenjima. Nemci su se takmičili u izmišljanju raznih načina da Jevre-
je ponize i degradiraju kao ljude.10

 Poznati proboj logoraša izveden je 12. februara 1942 godine. Kao od-
mazdu za izvedeni proboj, Nemci su izvršili masovno streljanje Jevreja na Bub-
nju 17. februara 1942. godine. Streljano je preko 1000 Jevreja, među njima i dve 
žene i 12 dečaka. Nemci su na Bubnju nastavili streljanje 19. februara 1942. go-
dine. Toga dana su streljali oko 800 ljudi ali ne samo Jevreja nego i Srba i Roma.

Do maja 1942. godine, oko 220 jevrejskih žena i dece je odvedeno žele-
znicom na Sajmište u Beograd i tamo ubijeno ili ugušeno u specijalnim kamio-

7 http://elmundosefarad.wikidot.com/zemaljskoj-komisiji-za-utvrdivanje-zlocina-okupa-
tora-i-njiho

8 http://elmundosefarad.wikidot.com/dokumenta-u-vezi-postupaka-nemackih-i-nedicev-
skih-vlasti-pre

9  http://elmundosefarad.wikidot.com/jevreji-zatocenici-logora-crveni-krst
10 http://elmundosefarad.wikidot.com/stradanja-jevreja-i-cigana-u-nisu-1941-1943
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nima, a smatra se da su pokopani u Jajincima. Posle ovoga Nemci su u logor do-
veli grupe Jevreja iz Leskovca, Zaječara, Jagodine, Kruševca i njih oko stotinu 
streljali jula 1942. godine. Poslednje masovno streljanje Jevreja izvedeno je 17. 
oktobra 1943 godine.11 Tokom leta 1944. godine, nekoliko meseci pre oslobođe-
nja Nemci su na Bubnju iskopali i spalili sve leševe i na taj način uništili trago-
ve svojih zločina. 

Jevrejska zajednica u Nišu nakon Drugog svetskog rata

Posle rata formirana je u Nišu 1947. godine „Vojna“ Jevrejska opština, tj. 
formiran je Štab I Armije u Nišu, i više oficira Jevreja je stupilo na službu Armije. 
To su bili partizani, bivši logoraši i poneko iz njihove porodice. Neki su se upo-
znali dolaskom u Niš, a neki su se već od pre poznavali. Svakako postojala je že-
lja za zajedničkim druženjem. Često su se nalazili i na službi a često i u „Domu 
Armije“ (Hotel Park). Odlazilo se na pozorišne i bioskopske predstave, nalazilo 
se na korzou ili na zajedničkim večerama. Bilo je to jedno kompaktno društvo. 
Jevrejskih praznika su se sećali ali ih nisu održavali jer je socijalizam doneo se-
kularizaciju. Organizator opštine je bio Šosberger Pavle, poručnik iz Štaba I Ar-
mije.12

Rat je preživelo samo nekoliko niških Jevreja: sedam Jevreja koji su bili u 
logoru ili izbeglištvu, četiri Jevrejke udate za Srbe i tri Jevrejke iz Niške Banje 
koje su se za vreme rata krile u fabrici kože. Pored ostalih, u Nišu su se skriva-
le i porodice Hajon i Danon koje su uspele da se spasu krijući se pod lažnim le-
gitimacijama. 

Iz zarobljeništva se u Niš vratio i Majer Majo Mevorah, predratni žitar-
ski trgovac, koji je od oslobođenja 1945. godine pa do 1948. godine bio predsed-
nik Jevrejske opštine u Nišu. Založio se kod gradskih vlasti u to vreme da se Je-
vrejsko groblje očisti i uredi, kao i da se sinagoga, koja je za vreme rata korišće-
na kao magacin, dovede u red. Majer Mevorah i supruga Regina Mevorah su sa 
sinom Danijelom 1948. godine otišli za Izrael.13 Pre odlaska otišli su na jevrej-
sko groblje u Nišu, da se oproste od svojih mrtvih uz tradicionalno čitanje Kadi-
ša. Nakon toga, oprostili su se i od svoje svetinje, sinagoge. Poslednje što su uči-
nili pred odlazak bilo je posećivanje brda Bubanj, gde je ostao pepeo mnogih nji-
hovih poznanika i članova porodice. Tom prilikom, porodica Mevorah je napuni-
la staklenu teglu zemljom sa brada Bubanj, ponela je sa sobom u Izrael, i sahra-
nila na groblju u Jerusalimu.

Nakon što je Majo Mevorah otišao za Izrael mesto predsednika jevrejske 
opštine u Nišu preuzima Peša Gedalja. Vodio je jevrejsku opštinu dugi niz godi-

11  http://elmundosefarad.wikidot.com/imali-su-svoju-mahalu-skolu-sinagogu
12  http://elmundosefarad.wikidot.com/vojna-jevrejska-opstina-u-nisu-1947-god
13  http://elmundosefarad.wikidot.com/oprostaj-porodice-mevorah-od-nisa
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na, od 1948 do 1990. godine. On je takođe pisao Savezu Jevrejskih opština Jugo-
slavije da preduzme neke mere i uticao na tadašnju Oblasnu kontrolu u Nišu da 
izađe na lice mesta i vidi šta je napravljeno od niške sinagoge u koju se sipalo žito 
jer je bila pretvorena je u magacin. Isticao je da se moglo naći hiljadu drugih me-
sta da se smeste vagoni žita i da je velika sramota što je to učinjeno u jevrejskoj 
svetinji. 14 Međutim, kako je u godinama njegovog predsedavanja vladao socijali-
zam i duboka sekularizacija koja je zahvatila Srbiju, malo toga je mogao da uradi.

 Jevrejska opština je bila uslovljena 1970. godine da zgradu sinagoge proda 
ili će joj se zbog neupotrebe zgrada oduzeti. Te godine zgrada sinagoge prodata je 
Narodnom muzeju u Nišu, pod određenim uslovima. Narodni muzej se obavezao 
da će zgradu sinagoge čuvati, koristiti isključivo u kulturne svrhe i da će postavi-
ti spomen tablu sećanja na Jevreje koji su tu živeli a nikada se posle Drugog svet-
skog rata nisu vratili u svoje domove. Međutim, niški muzej nije ispoštovao sve 
uslove, pa zbog arhitektonskih i istorijskih vrednosti, zgrade sinagoge biva stav-
ljena pod zaštitu države 1986. godine.

Jevrejska zajednica u Nišu danas

Sadašnja predsednica Jevrejske opštine u Nišu, Jasna Ćirić, na mesto pred-
sednika je došla 1990. godine posle Peše Gedalje.15 Ona potiče iz već pominjane 
jevrejske izbegličke porodice Hajon koja se za vreme rata krila pod lažnim srp-
skim imenima u Nišu. 

Jasna je istraživačkim radom počela da se bavi pre 30 godina. Od rane mla-
dosti je fascinirao život Jevreja u periodu pre Drugog svetskog rata. Priču o Je-
vrejima i njihovom životu često nije imao ko da ispriča. Jasna je skupljala doku-
mentaciju po arhivima, muzejima, tražila po predratnim novinama priče o Jevre-
jima, tragala za preživelima, jednostavno probala da oživi sećanja na Jevreje koji 
su ubijeni tokom Drugom svetskog rata, ali i na one koji su preživeli ratne stra-
hote. Svih ovih godina rada i istraživanja želela je da ukaže na postojanje pozna-
tih Jevreja ali i na postojanje nekih ne tako poznatih ali itekako važnih za Jevrej-
sku zajednicu.16 Danas misli da je uspela u tome, jer o svima onima o kojima nije 
imao ko da priča, o ubijenima i onima koji su čudom preživeli ratne strahote, us-
pela je da sačuva i ispriča priču. Savez jevrejskih opština Srbije nagradio je Me-
gilom za veliki doprinos u radu jevrejske zajednice Srbije.17 

Jasna se godinama uporno trudila da oživi istoriju Jevreja u Nišu, istoriju 
koja je utihnula posle Drugog svetskog rata. Kao i njeni prethodnici, i ona je na-
stavila da se bori za najveću jevrejsku svetinju – sinagogu. Uspela je da utiče na 
vlasti da renoviraju sinagogu. U jesen 2001. godine krenulo se sa sanacijom i re-

14  Svetosavlje. org. Srbi i Jevreji.“ Ko je gonio Jevreje u Srbiji? Ko ih je skrivao?“
15  Informaciju sam dobila lično od predsednice Ćirić
16  http://elmundosefarad.wikidot.com/cuvar-jevrejske-istorije
17  http://www.makabijada.com/izvestaj/jcmegila.htm
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noviranjem oronule i naprsle sinagoge da bi se tek 2009. godine uspelo s tim. Da 
bi se zgrada sinagoge sačuvala od daljeg propadanja ona dobija drugu namenu i 
postaje hram kulture grada Niša.18 Danas se sinagoga u Nišu, umesto za verske 
obrede, koristi za održavanje brojnih izložbi, koncerata, književnih večeri…19 Si-
nagoga je izgubila svoju religijsku svrhu. To se možda dogodilo i zbog toga što 
u Nišu posle rata nije bilo rabina koji bi se za nju zalagao. Rabina nema ni danas 
u Nišu. Gradonačelnik Niša Miloš Simonović svečano je 29. Maja 2009. godine 
otvorio Sinagogu u Nišu i predstavio ovaj sada galerijski prostor. Jasna Ćirić je 
takođe uspela da se izbori da se ulici Ruđera Boškovića u centru Niša, u kojoj se 
nalazi Sinagoga, vrati naziv koji je nosila tridesetih i četrdesetih godina prošlog 
veka – Davidova ulica broj 2. 

Pošto je društveni život Jevreja u Nišu poslednjih godina 20 veka rela-
tivno utihnuo, Jasna je smatrala da je preostalim Jevrejima u Nišu neophodno 
neko mesto za okupljanje. Uspela je da i to ostvari. Oktobra 2008. godine Jevrej-
ska opština u Nišu je dobila svoj lokal u tržnom centru Kalča. Prostorije opšti-
ne su opremljene donacijom Saveza jevrejskih opština Srbije i Skupštine opšti-
ne Niš.20 Otvaranju su prisustvovali gradonačelnik Niša Miloš Simonović, amba-
sador Izraela u Srbiji Arthur Koll i drugi visoki zvaničnici. Događaj je bio i me-
dijski propraćen.

Opština danas broji oko tridesetak članova. Poslednjih godina je 12 člano-
va opštine otišlo za Izrael. Svi pripadnici su uglavnom sefardskog porekla mada 
je sticajem okolnosti tokom rata došlo do sklapanja mnogih mešovitih brakova, 
tako da su retki jevrejsko-jevrejski brakovi. Uglavnom su svi članovi stariji i ne 
posećuju aktivno opštinu. Od aktivnih članova mogu se izdvojiti samo 4 člani-
ce. One su na sebe preuzele obaveze da brinu o opštini. Ostali članovi opštine su 
jako stari i slabo pokretni tako da uglavnom ne dolaze u opštinu na redovne sa-
stanke ponedeljkom i četvrtkom. Tek ako je u pitanju proslava nekog većeg pra-
znika, oni se okupljaju u opštini i zajedno proslavljaju praznik. Na taj način, kroz 
zajedničko druženje i sećanje na priče koje su čuli od predaka oni pokušavaju da 
sačuvaju svoj kolektivni identitet. Zajedno proslavljaju praznike i trude se da sa-
čuvaju svoju religioznost. Jevrejska opština je sada njihova sinagoga, njihovo 
mesto okupljanja.

Jevrejsko groblje u Nišu

Poznata je tragična sudbina jevrejskog groblja u Nišu. Posle Drugog svet-
skog rata, nekolicini preostalih Jevreja u Nišu bilo je zabranjeno da svoje umr-
le sahranjuju na ovom groblju. Kako su godine prolazile, groblje je postajalo sve 

18  http://elmundosefarad.wikidot.com/o-sinagogama-u-nisu-radovi-jasne-ciric
19  http://elmundosefarad.wikidot.com/umetnost-umesto-molitve
20  Informaciju sam dobila lično od predsednice
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zapuštenije i zapuštenije da bi se na kraju na njemu naselili Romi. Vremenom nji-
hove barake i udžerice prerasle su u prave zidane kuće. Kako niko od nadležnih 
nije reagovao na ovu ilegalnu gradnju, oni su se sve više i više širili, tako da su 
zahvatili trećinu jevrejskog groblja. 

Jevrejsko groblje u Nišu potiče iz 17. veka. Na njemu se nalaze stari nad-
grobni spomenici, među kojima su neki i „jedinstveni na Balkanu“ ili „sa još ne-
objašnjenim simbolima“. Poznato je da su na groblju i kapela i sarkofag poznatog 
rabina Rahamima Naftalija Gedalje. Na groblju je sahranjen veliki broj Jevreja 
ali ne samo iz Niša, već i okoline. Postoji zapis da su tu sahranjivani Jevreji Pro-
kuplja, jer ih je bilo malo pa nisu imali svoju sinagogu i groblje, već su svoje mr-
tve prenosili u Niš i tu sahranjivali na jevrejskom groblju. Na ovom groblju se sa-
hranjivalo do početka Drugog svetskog rata, a zatim je izvršena 1948. godine ek-
sproprijacija groblja, a 1965. Godine Skupština opštine Niš zabranjuje sahranji-
vanje na jevrejskom groblju. Tih godina mnoge porodice vrše ekshumaciju svojih 
pokojnika, prenose ih, najčešće i pokopavaju na jevrejskom groblju u Beogradu. 21

Od 60-ih godina pa do današnjih dana jevrejsko groblje je „preživelo“ 
mnogo toga. Zbog zabrane da se na njemu sahranjuju pripadnici jevrejske opšti-
ne, groblje je bilo potpuno zapušteno i zaraslo u travu i šiblje, prekriveno tonama 
đubreta, fekalija i otpadnih materijala. Jedan deo groblja sa severozapadne strane 
su bila uzurpirala preduzeća koja su groblje zatrpale tonama svog otpadnog ma-
terijala. Sa istočne strane je sagrađeno romsko naselje.22 Mnoge trošne, romske 
kuce postavljene su na temeljima od nadgrobnih ploča sa ovog groblja a i u kape-
li rabina Gedalje stanovali su Romi.23

Osim dvadesetak ploča sa istočne strane groblja, ostali grobovi se nisu mo-
gli sagledati, bili su bili jako oštećeni, oboreni i uništeni. 2003. godine grob Avra-
ma Isakovića je oskrnavljen, kosti izvađene iz groba polomljene.24 Predsednica 
jevrejske opštine je skrenula pažnju javnosti, ali kako niko nije reagovao ona je 
predložila Skupštini opštine Niš i Direkciji za izgradnju grada zahtev za sanaci-
ju jevrejskog groblja u kome je predložila dve opcije: kompletnu dislokaciju ile-
galnog Romskog naselja i vraćanje jevrejskog groblja u stanje pre naseljavanja 
ili dislokaciju jevrejskog groblja na odgovarajuću lokaciju.25 Kako na zahtev nije 
odgovoreno, Jasna je poslala e-mailom molbu za pomoć i spašavanje jevrejskog 
groblja u 130 zemalja i na preko 1 000 000 adresa.

Podstaknut pismom, groblje je posetio Davor Salom, generalni sekretar 
Saveza Jevrejskih opština Srbije. Kada je video u kakvom stanju se nalazi gro-
blje, pričao je sa predsednikom grada započeli su sanaciju groblja. Septembra 

21 http://elmundosefarad.wikidot.com/istorijat-stanje-i-buducnost-jevrejskog-gro-
blja-u-nisu-dokum

22 http://elmundosefarad.wikidot.com/romi-na-jevrejskom-groblju
23 http://elmundosefarad.wikidot.com/hronologija-borbe-za-spasavanje-i-ocuvanje-je-

vrejskog-groblj
24 http://elmundosefarad.wikidot.com/oskrnavljeno-jevrejsko-groblje-u-nisu
25 http://elmundosefarad.wikidot.com/zahtev-za-sanaciju-jevrejskog-groblja-u-nisu
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2004. godine završeni su radovi prve faze uređenja i čišćenja. Čišćenjem prosto-
ra groblja, otkriveno je 1015 spomenika i 150 delova spomenika, koji su prvi put 
posle 50 godina ugledali svetlost dana. Međutim, ostao je i dalje problem sa Ro-
mima. 

* **

Dakle, na osnovu do sada rečenog, zaključuje se da je situacija za Jevreje i 
mogućnost održavanja njihove religije jako teška u Nišu. Na prvom mestu se na-
lazi tragično stanje njihovog groblja koje samo po sebi odražava njihov položaj 
u Nišu. Sama činjenica da za groblje malo ko mari znači da i za Jevreje u Nišu 
malo ko mari. Drugo, tu je nepostojanje sinagoge koja bi bila u funkciji religije. 
Pripadnici Jevrejske opštine kažu da im je jako teško zbog nepostojanja funkcio-
nalne sinagoge ali da želju za sinagogom kompenzuju na taj način što povreme-
no odlaze u gradove širom Srbije gde postoje sinagoge (Beograd, Subotica, Novi 
Sad). I treće, a i najvažnije, ono što onemogućava religijsku praksu Jevreja u Nišu 
je nepostojanje rabina. Pripadnici Jevrejske opštine kažu da im je rabin zaista ne-
ophodan za funkcionisanje ali da je uzaludno plaćati rabina za svega njih tridese-
tak. Zbog toga se mnoge njihove verske aktivnosti odvijaju bez rabina. Ako neko 
želi da se venča u Nišu sklapa se samo građanski brak, a ako žele da se venčaju 
po verskim propisima mladenci odlaze kod rabina u Beograd. Rabin je nužan da 
bi najpre dao odobrenje za brak, a ako nema prepreka onda je potreban da sklopi 
brak. Takođe, prilikom sahranjivanja, nema verskog opela. 

Rabin Isak Asiel živi i radi u Beogradu ali često dolazi sa porodicom u po-
setu Jevrejskoj opštini u Nišu i brine se za njene članove. Takođe, u poseti Jevrej-
skoj opštini dolaze i čabad rabini. Čabad rabini su dolazili kod Jasne Ćirić koja ih 
je odvela najpre u obilazak niške sinagoge a onda su u jevrejskoj opštini diskuto-
vali o trenutnoj situaciji Jevreja u Nišu, a posebno o situaciji sa jevrejskim gro-
bljem. Rabini su već bili upoznati sa situacijom u kojoj se već decenijama nalazi 
jevrejsko groblje u Nišu, tako da su hteli da dođu i lično se uvere u to. 

Što se tiče proslava praznika, uglavnom se obeležavaju kolektivno. Prva 
kolektivna proslava Šabata posle Drugog svetskog rata dogodila se u Nišu za vre-
me održavanja projekta „Menuha“, edukativno-radnog seminara koji je održan 
u periodu od 21.07. do 28.07. 2006. godine. Seminar je bio namenjen jevrejskoj 
omladini iz bivše Jugoslavije i odnosio se na oblasti vezane za revitalizaciju je-
vrejskog života i identiteta u maloj, gotovo sasvim ugašenoj jevrejskoj zajednici 
u Nišu, kao i na zaštitu i očuvanje jevrejske kulturne baštine u Nišu. Seminar je 
okupio volontere, mlade Jevreje i prijatelje jevrejske zajednice iz Niša, Beogra-
da, Novog Sada, Kragujevca, Tuzle, Rijeke, Splita, Zagreba i Stokholma, zainte-
resovanih da kroz predavanja, rad na groblju i druženje, uspostave kontakte zna-
čajne za dalji rad i opstanak jevrejske zajednice. 

Na početku seminara Jasna Ćirić je učesnicima prikazala 15 minutni film 
„Ljudi oko nas – Jevreji Niša“. Posle toga su svi proslavili dolazak Šabata i uz 
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upaljene sveće večerali. Članice jevrejske opštine u Nišu su pripremile razne po-
slastice i torte, a ispekle su i poseban hleb koji se zove hala a peče se posebno za 
Šabat. Posle večere igrali su izraelske plesove. 

U prostorijama jevrejske opštine u Nišu obavezno se proslavljaju svi zna-
menitiji verski praznici. Pošto se Šabat slavi u petak uveče on se ne proslavlja u 
prostorijama opštine jer opština radi samo ponedeljkom i četvrtkom. Šabat pri-
padnici opštine ne proslavljaju kolektivno nego u svojim domovima. Međutim, 
praznici poput Hanuke, Pesaha, Sukota, Šavuota, Tu Bišvata i drugih obavezno 
bivaju obeleženi u prostorijama jevrejske opštine. Kad je praznik, u opštinu dođu 
i oni članovi koji inače ne dolaze zbog starosti ili drugih razloga. Tada svi zajed-
no u prazničnoj atmosferi uživaju i sećaju se svoje jevrejske istorije. 

U okviru manifestacije Evropski dani jevrejske kulture, često se održava-
ju u niškoj sinagogi koncerti jevrejske muzike. Zanimljivo je izvođenje koncer-
ta grupe Shira u’tfila. (u prevodu pesma i molitva) Grupa se bavi istraživanjem, 
aranžiranjem i izvođenjem sefardske muzike Balkana, Mediterana i Bliskog Isto-
ka. Koncertu grupe su prisustvovali i pripadnici jevrejske opštine u Nišu koji su 
uživali u prelepim sefardskim pesmama. 

Maja 2009. godine jevrejsku opštinu Niš je posetila art grupa Bendichos 
manos (u prevodu blažene ruke). Tokom svog boravka posetile su sinagogu, je-
vrejsku mahalu, tvrđavu i upoznale grad Niš. Grupa Bendichos manos je jevrej-
ska ženska umetnička grupa nastala u bugarskoj jevrejskoj zajednici a posvećena 
sefardskoj umetnosti i zanatima. Uzvišeni cilj grupe je oživeti etničku tradiciju i 
zanate tipične za Sefarde na Balkanu. Veruju da kroz zanate mogu da prenesu et-
ničku tradiciju na mlađe generacije i da posle pedesetogodišnje stagnacije vrate 
duh jevrejskog nasleđa njihovoj sredini.

ZAKLJUČAK

Na osnovu svega do sada rečenog, može se zaključiti da je situacija teška 
za Jevreje grada Niša. Sinagoga u Nišu je prestala da se koristi u religijske svrhe 
još davne 1941. godine. Sada predstavlja galerijski prostor i koristi se u kulturne 
svrhe. U Nišu nema rabina jer je zajednica Jevreja premala. Na jevrejskom gro-
blju je zabranjeno sahranjivanje, tako da se Jevreji sahranjuju na pravoslavnom 
groblju u Nišu. Jevrejska opština postoji ali broji samo 30-ak članova od kojih su 
svi stariji (preko 50 godina). Zanimljivo je da jevrejska opština u Beogradu broji 
čak 1800 članova ali je starosna struktura takođe nepovoljna, preko 70% članova 
je starije od 65 godina. (Barišić, 2005). Jevrejska opština u Novom Sadu danas 
broji 624 člana i takođe je najveći broj članova u dobi preko 50 godina. (Aleksić, 
2004). Očigledno je da je Niš u najgoroj situaciji jer je jevrejska opština u stanju 
tihog izumiranja. 

Što se tiče nivoa religioznosti Jevreja u Nišu, može se reći da je religio-
znost na visokom nivou s obzirom na sve prethodno iznete negativne činjenice. 
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Iako nemaju svoju sinagogu oni putuju po Srbiji i obilaze druge sinagoge. Iako 
nemaju rabina oni održavaju veze sa drugim rabinima. Povezuju se sa drugim je-
vrejskim opštinama i tako čuvaju svoj etnos. Kroz zajedničku proslavu praznika 
i okupljanja oni čuvaju svoj kolektivni identitet. 

Može se reći da se u slučaju Jevreja u Nišu religija javlja kao kolektivno 
sećanje, kao što smatra sociolog Danijel Arvije Ležer. (Gavrilović, 2006) Izrael 
predstavlja mitsku domovinu za Jevreje kao i Kosovo za Srbe. Vera u Izrael i se-
ćanja na stradanja održavaju Jevreje i ne dozvoljavaju im da se predaju. Religi-
ja im pomaže da zadrže svoj identitet. Svoj identitet „hrane“ sećanjima na zajed-
nička stradanja i patnju. 

Činjenica da je jevrejski narod opstao i posle mnogih progona i pokuša-
ja istrebljenja, ne znači da su dani ropstva, isterivanja, ponižavanja, zabrana odr-
žavanja verskih propisa i tradicije, Holokaust, zaboravljeni. Ovim događajima iz 
dalje i bliže istorije Jevreji pridaju izuzetno veliku važnost. Dani sećanja imaju 
ulogu da se ti strašni događaji nikada ne zaborave. Od tog vremena, sve do danas, 
jevrejski narod razvija svoju tradiciju i sa poštovanjem se seća svoje istorije, sla-
veći praznike i poštujući običaje.
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JEWS IN NIŠ

Abstract

The Jewish community share the same fate of Jews around the world. Be-
fore World War II it was counted to a thousand members of the Jewish religion, 
and today there are only about thirty. Before the war the Jews had a synagogue, 
yeshiva, a rabbi and a cemetery, today they don’t have any of that. But they kept 
their faith and collective identity. Through the memories of shared oppression 
and suffering, the Jews of Nis successfully withstand time.

Key words: Jews, Nis Jewish community, religiousity
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ROMA WOMEN IN B&H LABOUR MARKET: 
ACCESSING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Abstract

Since the 1992–1995 war ended, Bosnia and Herzegovina (BiH) has been going 
through a troublesome process of transition, characterised by dependence on humanita
rian aid, and by difficulties in reaching or keeping employment, which often affected wo
men even more than men in all categories of the population. When it comes to supporting 
employment, no special reasons have been identified to conduct projects focused on gen
der equality. Labour market does not appear to provide equal access to men and women, 
regardless of the law, and Roma women have even more limited right of entry, putting 
them in the least favourable position in the Bosnian-Herzegovinian society. The purpo
se of this article is to map the scope of these challenges. Furthermore, many Roma wo
men not only face the challenges of discrimination in majority society but also experien
ce genderbased discrimination internally in their own communities because of strict pa
triarchal traditions that place them in constrained positions (Ravnbol, 2010, p.3). Howe
ver, their voices are being more heard in the civil sector, demanding place in the public 
arena and in particular, equal treatment in the labour market. Still, for the wind of chan
ge to blow, more effort on several sides (Roma women, Roma community, and the society 
as a whole) is needed. 

Key words: Women, Roma women, gender, labour market

Introduction

After the 1992‐1995 war, Bosnia and Herzegovina has been going through 
a difficult process of transition, characterised by dependence on humanitarian 
aid and by decrease of employment rate, which often affected women even more 
than men in all categories of the population. However, women are not prioritised 
when it comes to employment opportunities as endorsed by the government, on 
any level. In her analysis of measures for active labour market focused on wom-
en returnees, Borić (2005) concluded that institutions do keep gender‐sensitive 
statistics, but it is not clear how their results are reflected in the policies and the 
work of those institutions. It is also worth noting that Bosnia and Herzegovina 
is not only politically complex, but is also economically largely disunited space, 
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regulated by a decentralised and still not well harmonised legal framework, act-
ing on several levels of jurisdiction (e. g. implementation of relevant laws in the 
Federation of Bosnia and Herzegovina rest on individual of its ten cantons). Insti-
tutions related to the labour market are under extreme influence of various trends 
in the current social context. Therefore, the efforts aiming towards development 
are intertwined with various measures attempting to mitigate the effects of war, 
and of the recent crisis in economy. Roma women in BiH and its labour market 
are in an even more difficult position than Roma men, being exposed to double 
discrimination on the grounds of their belonging to the Roma national minori-
ty and on the grounds of their gender. The scope of these challenges can be seen 
only if both the relevant legislation and the ways it is actually implemented are 
examined in the prism of the recent history and context of the Bosnian-Herzego-
vinian society and its culture, and the micro-culture of Bosnian-Herzegovinian 
Roma communities.

Roma women: history of multiple discriminations

The history of Roma is wrought with racism, expulsion, pogroms and 
marginality (Flecha and Oliver, 2004, p.10). There are no available data on life 
expectancy in post-war BiH, since the last census was conducted just before the 
war, in 1991. In the European Union, average life expectancy at birth is 76 for 
men and 82 for women, but for the Roma population it is 10 years less (Smith, 
2011, p.33). Roma families differ from other families in certain demograph-
ic features: high fertility rates and consequently a large child population; high 
mortality rates, and, conversely, a smaller number of senior citizens (Council 
of Europe, 2010, p.10). Situation is even worse for Roma women since they are 
exposed to multiple discrimination (within and outside their communities) be-
ing both women and members of the most disadvantaged ethnic community. 
Roma women are to a higher degree than male Roma excluded from many ar-
eas of social life such as education, health care, employment, political partici-
pation, access to public spaces when wearing their traditional dress, etc. (Rav-
enpol, p.24) and therefore experience greater risks of social exclusion and pov-
erty than men from their community or women that are members of ethnic ma-
jority groups.

Coming from very closed patriarchal community with strict gender di-
chotomy, they are considered guardians of traditional values. They get married 
young, usually in arranged marriages, drop out of school and take care of the en-
tire household, and in addition have scarce contacts with members of other eth-
nic groups (since they are not welcomed by the community), which puts them in 
a subordinate position. They cannot break the vicious cycle: since they are poor 
they decide not to go to school, and since they lack formal education and job 
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seeking skills they are not competitive in the labour market, which deepens their 
poverty and marginal position in the society. 

Women in the Bosnian-Herzegovinian labour market

A critical perspective on general human rights law shows how it is char-
acterized by a prevailing masculine language that appears to operate with a di-
chotomy between public/private as being equal to male/female. (Charlesworth, 
1994, p. 69). Women’s socially ascribed responsibilities for various forms of un-
paid work within the home clearly play a role in explaining their lower rates of la-
bour force participation relative to men (ibid, p. 21). It is true that special protec-
tion against discrimination and violence on the basis of gender does exist in the 
laws in Bosnia and Herzegovina and for the field of work and employment (Mili-
nović & Krunić, p. 54, in Čaušević, 2010). But, although the Gender Action Plan 
was adopted in 2006, and the International Labour Organisation (ILO) Conven-
tion No. 111 and ILO resolution No. 1325 (2000) are taken into account by rele-
vant governmental institutions, the implementation in this regard is still serious-
ly flawed. In addition to gender, other factors make the employment issue in Bos-
nia and Herzegovina complex and difficult. For instance, in Bijeljina, only 10% 
of public servants are not of Serb nationality (Žigić, p. 103, in Čaušević 2010). 

When it comes to legal framework for providing equal employment oppor-
tunities for men and for women, authors seem to agree that the legislation is most-
ly adequate, but is not being reflected and manifested in real life. It has become 
a sort of a mantra among the civil society representatives and the media to say 
that it is the implementation of various laws in the country that is flawed and in-
consistent, and not the laws themselves. Numerous analyses corroborate that im-
pression (e. g. Obradović, 2010, p. 37; Ženski centar Trebinje 2008, p. 3). Women 
make around 40% of the employed population of around 700.000 in the country, 
and around 50% of the unemployed half of a million people (http://www.arz.gov.
ba/hrvatski/statistike.html, data for 2009). Also, women are practically holding 
less paid jobs and are in general underpaid and less stimulated for advancement 
in their careers. „[...] in the field of employment, even with solid legal presump-
tions, discrimination against women is present in reality“ (Borić, 2010, p. 5). 

When it comes to supporting employment, no special reasons have been 
identified to conduct projects focused on gender equality. However, employers 
often violate regulations in that regard. It is because of that, that positive discrim-
ination should be applied in treating women [...]; and not only as a target, but also 
as indicators for conducting monitoring and evaluation that will be sensitive to 
the inter‐sector development of employment policies in Bosnia and Herzegovi-
na. The adopted Law on gender equality and the Human Rights Charter provide a 
good foundation for accepting gender‐sensitive planning of employment and ex-
ercising rights to social security and retirement. However, although the grounds 
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for exercising rights do exist, the opportunities for their implementation are lack-
ing, and thus adequate indicators must be introduced. These indicators must not 
serve only as an appendix to the adopted policies, but as an integrated part of the 
process of planning, development, monitoring and evaluation of these policies 
(Šošić and Bosankić, 2010, p.82).

Roma women in the labour market

The Roma people have lived in Bosnia and Herzegovina since mid four-
teenth century (Crowe, p 96) and for the most of this history, as in other parts of 
the Ottoman Empire they had roles in various crafts and public entertainment, 
and enjoyed civil rights to a greater degree than Roma in the Central and West-
ern Europe (Rövid, 2011, p.4). However, these communities were first devastat-
ed during World War II, and the 1992–1995 war is sometimes described as a sec-
ond Holocaust of the Roma (Latham, 1999, p.213). Traditional home and fami-
ly duties often prevent Roma women from entering the formal labour market and 
make it hard for them to combine work and family life (European Commission, 
2010), but this hardly touches the surface of the reasons behind their low partici-
pation in the chase for regular legal income. Usually these women survive on col-
lecting recyclable materials and work in the grey market, or even beg for money. 
Having in mind the low level of education and employment and rigid traditional 
patriarchal way of life in Roma communities, than it is not difficult to conclude 
that Roma woman have almost no chance to get actively involved in public life 
(Bolja budućnost, 2011, p.7). Insufficiently educated and economically depend-
ent, many Roma women do not see a possibility of surviving outside their fami-
ly and community. In addition, they are more often victims of domestic violence 
than non-Roma women and more often deprived of basic human rights, although 
lots of efforts have been put into combating these issues lately. 

“We see huge differences, they [Roma women] now have their own wal
lets and when they are slapped by their husbands they don’t think ’oh, it’s OK, 
it doesn’t matter’”. (Informant from the Roma women Association „Center for 
mothers Nada“ Kakanj Tuzla, in an interview to the author, July 2012.)

Roma are victims of racism in employment five to ten times more often 
than the other ethnic and religious groups, be they members of majority or mi-
nority peoples (European Commission, 2010, p.10). Multiple discrimination of 
Roma women including their aggravated access to the right to education, a very 
low percentage of employed Roma women and their social and political margin-
alization are the issues that the institutions rarely and rather superficially deal 
with (Vaša prava and ICVA, 2011, p.5). Due to economic inequality and poverty, 
multiple discrimination in the society, and the patriarchal tradition, a large num-
ber of Roma women cannot and does not know how to live and survive outside of 
their families and communities (ibid, p.5). 
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The employment relevant sectors of the Gender Action Plan for Bosnia and 
Herzegovina (2006) simply do not contain specific references to Roma women 
(Muller, p.16). Action plan for employment of Roma was developed by the Min-
istry for Human Rights and Refugees (MHRR). However, although significant 
funds were invested (almost 350 000 EURO), it failed to produce significant re-
sults, since the money was successfully allocated only in the Federation of Bos-
nia and Herzegovina. 

The European Roma Rights Centre (ERRC) in Budapest, in assessing the 
position of Roma in BiH, concluded that members of this national minority, ow-
ing to their status as second-class citizens, are exposed to constant violations of 
their civil, political, economic and social rights, as well as the right of access to 
governmental services (ERRC, 2004). Many Roma women activists emphasise 
that the consequence of this multiple discrimination is that the women are exclud-
ed from many areas of social and institutional life (Ravnbol, p.12).

High unemployment rate in BiH has lead to a creation of a very compet-
itive job market, and since most Roma women do not have formal education 
and/or vocational training they rarely enter the labour market. If employed, they 
are most often employed as temporary, unskilled workers, rarely self-employed. 
They usually face significant prejudice, have less power of negotiation and are 
more vulnerable than men to unfair treatment and exploitation, especially when 
employed in the informal economy and private households (European Commis-
sion, 2010, p.6).

Women are usually not educated enough, and those who could provide for 
their families by cleaning houses are not trusted by other women due to stigma in 
the society. They are probably afraid of stealing or...who knows. (Informant from 
the Roma women Association „Bolja budućnost“ Tuzla, in an interview to the au-
thor, July 2012.)

An additional problem for Roma women is that there are too few organ-
isations that deal with the rights of Roma women and, in particular, the rights 
of Roma women to life without violence and discrimination. Moreover, there is 
no systemic cooperation or exchange of experience, knowledge and capacities 
among Roma organisations, Roma women leaders in the community and wom-
en’s organisations that have, for a number of years already, offered assistance and 
services to women and advocated better legislative and practical protection of 
women against violence (ibid, p.8). 

Only few Roma women organisations implement projects oriented towards 
the rights of women and fighting against discrimination and/or violence against 
women, and their leaders are not adequately involved. Their positions are not ac-
knowledged, while laws and policies that directly affect them are being draft-
ed. On the other hand, grassroots initiatives aimed at increasing employability 
of Roma women (mostly through self-employment), launched by Roma women 
NGOs and mostly funded by international donors, are at this point relatively suc-
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cessful, not only in economic empowerment of Roma women, but also in promo-
tion of gender equity and equality within the Roma community. Main obstacles 
identified by Roma women associations in Bosnia and Herzegovina are lack of 
support and cooperation with male Roma associations and fight against double 
discrimination Roma women face on daily basis, being both women and Roma. 

Conclusion

Gender-related constraints, both intrinsic and imposed, thus underpin 
many of the gender inequalities we observe in relation to labour market process-
es and outcomes, including persistence in the gender segregation of jobs (Kabeer, 
2012, p.13). Authorities and the mainstream media have been ambivalent at best: 
they have been willing to publicize police data about the allegedly high propor-
tion of Roma crime, but not about the high proportion of child mortality, illiter-
acy, or unemployment (Csepeli & Simon, 2004, p.11). Across Europe, employ-
ment of Roma, and in particular Roma women, is not addressed properly. Data 
on Roma women employment are scarce, but according to a Hungarian poll from 
2002 (Czeni, 2002), 75 percent of Roma men and 90 percent of Roma women in 
that country are permanently unemployed. The empirical examples showed how 
gender is a significant factor in Roma women’s human rights concerns especially 
in accessing employment, education, health and social services (European Com-
mission, p. 6).

 Situation is even worse in Bosnia and Herzegovina due to poor economic 
situation and unfavourable political climate that prevents full execution of human 
rights. The non-governmental sector, in particular Roma women NGOs, and „Ut-
jeha“ network have become more proactive in the past several years, particular-
ly in awareness-raising and anti-stigma campaigning, but most of them lack ex-
pertise for advocacy and lobbying activities (with the exception of „Bolja budu-
ćnost“ from Tuzla), and they have experienced problems both from local author-
ities, local community, and even members of male Roma NGOs. 

It is quite exceptional that over the years of marginalization and discrimi-
nation, Roma women are willing to stand for themselves and demand their rights 
to fair treatment in labour market regardless of the unfavourable climate in the 
Bosnian-Herzegovinian society. However, for this to really happen, employ-
ment initiatives require even more sensitive and tailor-made approach where key 
Roma women representatives would be consulted in both creating the rules of the 
game, and their implementation. Cooperation on Roma women issues between 
the stakeholders like those within the NGO sector, state level Ministry of Human 
Rights and Refugees, employment bureaus and ministries of education on vari-
ous levels of authorities (entity and cantons) is virtually nonexistent. It would be 
of great importance to provide information on most desirable vocational schools/
trainings that might increase Roma women competitiveness on the labour market 
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and in exploring possibilities for launching incentives and allocating grants for 
vocational training that have the potential of increasing chances for their employ-
ment and self-employment. In addition, in enhancement of employment, constant 
work on multimodal (both formal and informal) information provision to Roma 
minority on their rights and opportunities for employment, in particular Roma 
women as the most vulnerable group of women in BiH is a must. To a degree, re-
sponsibility for raising self-awareness on importance of changing the patriarchal 
model in their communities lays in the hands of Roma women themselves (Sav-
ić, 2012).

Merely increasing access to markets does not necessarily address the terms 
on which poor women and men enter different market arenas, or their ability to 
negotiate a fairer deal for themselves (Kabeer, 2012, p.9). However, their voices 
are being more heard in the civil sector, demanding place in the public arena and 
in particular, equal treatment in the labour market (Roma women, Roma commu-
nity, all levels of authority and society as a whole) is needed. 
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ROMKINJE NA B&H TRŽIŠTU RADA: 
TEŠKOĆE U PRISTUPU PRILIKAMA ZA ZAPOSLENJE  

Rezime

Od završetka rata 1992-1995, Bosna i Hercegovina (BiH) prolazi kroz 
težak proces tranzicije, karakterisan ovisnošću o humanitarnoj pomoći i teškoća-
ma u pronalaženju i zadržavanju zaposlenja, što je problem koji češće pogađa 
žene nego muškarce u svim kategorijama društva. Kada je u pitanju podrška 
zaposlenju, do sada nisu identifikovani razlozi za sprovođenje projekata koji bi se 
fokusirali na rodnu ravnopravnost i jednakost. Tržište rada ne pruža jednak pris-
tup muškarcima i ženama, bez obzira na zakonske regulative, dok romkinje ima-
ju još ograničeniji pristup tržištu, čime su u najnepovoljnijem položaju u bosan-
skohercegovačkom društvu. Svrha članka je mapiranje opsega izazova sa kojima 
se one suočavaju. Nadalje, mnoge romkinje se suočavaju ne samo sa izazovima 
u društvu u kojem žive, već i sa rodnom diskriminacijom u sopstvenim zajedni-
cama, zbog patrijarhalne tradicije koja ih stavlja u podređeni položaj (Ravnbol, 
2010, str. 3). Ipak, njihovi glasovi se sve više čuju u civilnom sektoru u kojem 
traže pristup javnoj areni, pogotovo jednak tretman na tržištu rada. Da bi zaista 
došlo do promjene, potrebno je dodatno zalaganje sa više strana, kako romkinja 
tako i romske zajednice i društva u cjelini.

Ključne riječi: Žene, romkinje, rod, tržište rada
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WREATH  ITS USE AND MEANING 
IN ANCIENT VISUAL CULTURE1

Summary

Wreath is one of frequently used motives, both in funerary and decorative arts. 
This paper addresses these two aspects. Primarily, the paper deals with the visual iden
tity of this motif in painting, mosaic, sculpture and relief, its functions and meaning as a 
utilitarian object, but also in the wider symbolic context, as an instrument of sovereign 
ideology. The basic idea is in the interpretation of pagan and Christian symbolism of the 
wreath, and inheritance of the role it had during different periods of time, where its mea
ning has been retained up to the present. The question that paper opens is the transforma
tion of wreath to the crown, namely the extent to which the crown from it was developed.

Keywords. Wreath, crown, laurel, palm, plants, symbolism, visual art, pagan, 
Christian triumph.

Introduction

As an object, wreath had a clear function and symbolism. Its presence was 
usually reflected on the meaning and role of the person who was wearing it, or the 
space where it was present. Because of these implications, it was transferred to art 
readily, where its functions and meaning were kept. By crowning the Roman em-
perors heads and marking them victors, as a motif, wreath became dominant fac-
tor in glorification, triumph and apotheosis. Like many other pagan motives, with 
similar connotations it was conveyed into the Christian art, where it participated 
in new theological reality, together with the prominent symbolic arrangements.

1 The article results from the project: IRS - Viminacium, Roman city and military camp – 
research of material and non material culture of inhabitants by using the modern technologies of 
remote detection, geophysics, GIS, digitalization and 3D visualization (no 47018), funded by Mini-
stry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. 
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The use and meaning of the wreath

Wreath implies the band, created by braided flowers, leaves, branches or 
any other material. It symbolizes the victory, loyalty, dedication, memory and the 
transition to eternal life (Hunter, 2000, 4). The circular shape2 signifies eternity,3 
completeness, perfection, wholeness, but also the time and sky (Gerbran, Ševal-
ije, 2004, 444).

 Besides the wreaths in circular shape, this term includes garlands and fes-
toons. Thus, tombs, curule seats,4 triumphal chariots and building interiors, were 
decorated with Corona longa (Rich, 1875, 362). The tradition of making wreaths 
can be traced back to ancient Persians, who used to make circular diadems in or-
der to express the idea of the kingdom, the importance and honor.5 In wide range 
of applications, wreaths have been used during the wedding ceremonies, festi-
vals, dances, rituals and funerals.6 When the crown was on the head of rulers of 
Greece and Rome, it demonstrated the sovereignty, but also it signified profession 
of a person, rank, status and his achievements (Sebesta, Bonfante, 2001, 82). It 
had a mediating role, by helping a bearer to get closer to a specific deity. Plants, 
which were braided in wreaths, could have been dedicated to various deities: oak 
to Zeus, laurel to Apollo, herbs to Ceres, vine to Dionysus, and myrtle to Venus. 
Athletes, poets, soldiers, and winners were awarded with wreaths, which were 
also symbols of art,7 literature and education in Roman society. Priests bore them 
on the head or around the neck, in order to signify important dates and celebrate 
religious festivals (Hunter, 2000, 4). During these events wreaths had a dual role, 
besides decorative, they spreaded spirituous scents, depending on which plants 
they were made of.8 They also had another effects: they could cool, be the cause 
of stupor or acting analgesic9 and trill.10 Also, they had been used during the de-
ceased sending off (to attract divine protection) or to tribute honor to the depart-
ed. In paganism winter solstice was celebrated in December, which marked the 

2  The circle is a universal symbol of unity, wholeness, spirit, various goddesses 
and female power. It represents the Mother Earth (Mother Nature) and the sacred space 
(Gerbran, Ševalije, 2004, 444-448).

3  Same as Ouroboros (Uroborus) (depicting serpent eating its own tail) an ancient sym-
bol of eternity (Eire, 2010, 29).

4  Lat. Sella curulis is a seat with curved legs forming a wide X, and during the ancient Ro-
man period it represented the symbol of power (Rich, 1875, 363).

5  Persians wore diadems made of cloth and decorated with precious stones.
6  Corona Funebris and Sepulcharis were the crowns (wreaths) which were borne 

at funerals, and hearse, graves and decedents, were decorated with them (Pliny, XXI, VII-
VII); These wreaths were made of parsley in ancient Greece (Plutarch, 1920, 325).

7  Ovid, Roman poet, was often depicted with the laurel wreath.
8  Myrtle has alleviated the smell of wine. 
9  Wreath of roses could relieve a headache.
10  Acacia or marjoram, exciting acts on the nerves.
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path of death and rebirth in anticipation of spring. Then, wreaths were made of 
ever green leafy branches.

The best-known wreaths recorded in the history and visual arts have been 
made of: laurel, palm, myrtle, oak, olive, ivy and vines. Wreaths of various flow-
ers and other plants or fruits were also used.

Laurel wreath

One of the most popular types of wreaths is a laurel wreath. Romans took it 
over from the Greek tradition. It is a symbol of peace, eternity, victory, unrequit-
ed love11 and the supreme ruler. The highest medal was the Corona Triumphalis, 
wreath or crown made of laurel leaves, which was granted by the Senate, to vic-
tors coming back from wars (Pliny, XV, III-V).

 As an integral part of the composition of triumph, the laurel was ele-
ment always presented in the hands of the goddess Victoria. The goddess was of-
ten shown at the moment of crowning gods or emperors. This kind of glorifica-
tion and triumph became a model, not only for the triumphal arrivals from the 
war campaigns, but also for the deification of Roman emperors, where the laurel 
wreath together with a few generally accepted symbols, implied the idea of ter-
restrial and celestial power (Charlesworth, 1943, 1-10).

 Once adopted, as the main pivot of triumph, laurel wreath meaning was 
transmitted to different areas of human activity, art, and even death – where the 
most important thing was the victory over it.

 In the ancient sources laurel was mentioned as the outstanding attribute of 
dignity. There were two types of laurel: from the Delphi and the Cyprus. Laurel 
from the Delphi was green with a larger reddish-green fruitage.12 Generals who 
had triumphed in Rome were crowned with this wreath. It was also stated that the 
laurel from the Cyprus was consisted of short black wrinkled leaves that curved 
upward. Sources also mention very leafy Pelasgian laurel belonging to the daph-
noides13 of which the crown of Alexander the Great was made (Sebesta, Bonfan-
te 2001, 82).

According to Pliny, laurel brought peace, apropos it was the sign of ces-
sation of hostilities. For Romans it was specially referred to celebrate the victo-
ry. Also, Pliny tells us that laurel bush planted by man protects the house from 
thunder stroke. During a storm, Emperor Tiberius was wearing a laurel wreath 
on his head, in order to get a protection from lightning and thunder (Pliny, XV, 
XXXIX). It is well known depiction of this emperor, from the monument in the 
Kelfkenbos (Museum in Nijmegen, Holand), which celebrates Emperor’s victo-

11  Myth about Apolo and Daphne (Grevs, 1991, 73).
12  Pliny wrote about different sorts of laurel (Pliny, XV, XXXIX; Pliny, XV, XL).
13  The laurel dedicated to Daphne was a big tree, with larg leaves and berries 

(Pliny, XV, XXXIX); one who was crowned with such wreath was named daphnephoros. 
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ries in the Germanic wars, where he is represented with the laurel wreath on his 
head, in the moment when goddess Victory is crowning him (Panhuysen, 2002, 
6, 11-17, 32-38).

Laurel wreath represented the medium through which divine power was 
transferred (Gerbran, Ševalije, 2004, 511).14 Laurel grew inside of the Delphi 
shrine,15 supplying clergy with leaves that they were chewing before prophecy. Its 
branches were used for cleaning sacred places. Laurel branches were held by the 
priests, as well as prayers, and also by people in the parades. Branches were also 
used to decorate houses and portals. Laurel wreaths were granted to the winners 
of Pythian Games,16 physicians17 and poets.18 In the scene from the wall painting 
- “Chiron teaching the young Achilles” (Herculaneum 75 A.D.) centaur Chiron is 
wearing a laurel wreath on his head.19 On the pilaster with tetrarchs, in the medal-
lion of the military labarum, there is a laurel wreath which signifies the imperial 
dignity (Живић, 2010, 114-115, fig. 70).

Agrippina who crowns her son Nero with the laurel wreath is represented 
in the sculpture from I century AD kept in Aphrodisias Museum in Turkey. This is 
probably a variation on the theme of Victoria who crowns emperor with the lau-
rel wreath, since it is an essential part of this composition, as it was mentioned in 
the most cases, even when the wreath is not preserved, it is assumed by most of 
the authors (Спасић Ђурић, 2011, 277-286). Coins with the emperor crowned 
with laurel wreath emerged in Rome. From the Octavian August coins to the first 
Christian emperor - Constantine the Great coins, even in the time of religiously 
defined Christianity of emperor Justinian, Victoria with a laurel wreath (not al-
ways in the scene of crowning the ruler, but as the bearer of the same symbolical 
tradition), remained a hallmark of the reverse side of coins, and emperor’s por-
trait crowned with a wreath. (Charlesworth, 1943, 1-10; Wright, 1987, 493-507; 
Saylor Rodgers, 1989, 233-246; Goodenough, 1946, 144). Christian image took 
over this form, already from the time of Constantine, where Victoria was trans-
formed into an angel, who in the late Middle Ages continued a role of a mediator 
in the coronation of the God-given power of rulers (Pohlsander, 1969, 597). So, it 
is not surprising, the solution of Gračanica painters, who depicted two angels, in 
the scene where they descend from heaven, bearing the most important royal in-

14  In Latin, Laurel is also a male name (Pliny, XV, XL).
15  Laurel is an antioxidant, analgesic, antiepileptic, anti-inflammatory, anticon-

vulsant, and cosmetic. Laurel oil was extensively used in medicine, as well as against head 
lice (heads of falcons were rubbed with it). Usage of the laurel leaf in cooking was very 
tight as it is today.

16  Pythian Games dates back to VI century B.C.
17  Physicians gained laurel wreaths, because it was thought that the laurel is the most sa-

lutary plant. 
18  Laureate is a poet crowned with glory, and bearer of the laurel wreath.
19  Fresco from Naples National Archaeological Museum (Zajder, 1976, 72).
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signia-crown to the heads of Serbian medieval Queen Simonida and King Milu-
tin (Тодић, 1988, 171).

Christian art easily and quickly adopted the motive, meaning and symbol-
ism of the laurel wreath, by inheriting and applying experiences of pagan past. In 
the first place, there is a contrast between crown of thorns, with which the win-
ner over the death – Christ was crowned,20 and the laurel wreath of triumphal Ro-
man emperors. The striking difference, which was supposed to indicate the ori-
gin of the triumph character, i.e. profane triumph (the imperial power, authority, 
victory in war) and sacred triumph (Christ’s victory over death and resurrection, 
through which the fate of mankind was saved). Later, when the Christian religion 
and philosophy became an instrument of power, Constantine’s vision before the 
battle on the Milvil Bridge appeared, in which he saw initials of the Christ name 
(Chi Rho), within laurel wreath (Lactantius, 19, 27, 1-2; Eusebius, 1961, 28-29; 
Eusebius, 1989, 33). As he was told in vision - with that sign he would win, it 
is possible that the laurel wreath regained symbolic strength and power, which 
it once had, but now in a different, Christianized context. It was easy to transfer 
that form of winning the battle to the entire victory of Christianity, and from there 
to the victory of the resurrection. Hence it is not surprising that from that period 
on, in the funerary art, the Christ monogram, began to appear in the place where 
once, in paganism, a portrait of the deceased stood, with all the attributes of tri-
umph and glorification, such as garlands,21 floral and zoomorphic motives. Thus 
believer was identified with the greatest symbol of Christianity, which, itself con-
tained all the necessary eschatological symbolism of salvation. In Christian art 
laurel wreath represents the triumph of the deceased over death and resurrection. 
Christ’s monogram in the laurel wreath is painted in the tomb G-5517 from Vi-
minacium.22 Sarcophagus from the same period, from the catacombs of Domitil-
la presents a passionate scene, where in the central panel the Crux Invicta is lo-
cated, surrounded by the victorious laurel wreath. On the one hand, it symbolizes 
Christ’s death (the cross), and on the other resurrection (laurel wreath). The two 
panels on the left side are presenting Roman soldiers who crowned Christ, not 
with crown of thorns, but with a laurel wreath. In the early Byzantine art, Christ’s 
monogram in the laurel wreath will continue to appear in the decoration of the 
sarcophagi, both in the East and the West, and also as one of the favorite motifs 

20  With these acts of wearing purple rope, crowning with crown of thorns and by putting 
of bulrush in Christ’s hand, in gospels mockery of Roman soldiers to the Christ as Judea’s emperor 
was stressed (Mathew XVII, 28, 29; Mark XV, 17-20; John XIX, 2, 3). 

21  Garlands were made   of threaded leaves, flower petals, whole flowers, branches 
or fruits, and were often decorated with ribbons and bows. They were a favorite motive of 
ancient funerary art, where they could signify saintity, honor and life after death. Painted 
over the dead connotates his victory over death (Рогић, Анђелковић, 2012, 98).

22  The “Christian tomb” dated to IV century AD, Kostolac, Serbia (Korać, 2007, 34). Si-
milar wreath is represented in the Sofia tombs 1 and 9 (Миятевь, 1925, 6, 7, 93).
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of Ravenna’s art (Bustacchini, 1988, 88-89). A wreath in the form of two linked 
branches is presented on the floor mosaic of the early Christian basilica in Ilisos.23 

 In the light of imperial ideology, Napoleon wore a wreath on his head, as 
Roman emperors did. In modern art, laurel wreath symbolizes peace and victo-
ry. Monuments dedicated to the victims of the World War I are marked with the 
laurel wreath.

 In the folk tradition laurel is considered as apotropaic plant that made 
witches running away and had anti-demonic power. People use its leaves and ber-
ries as medicine (Чајкановић, 1994, 144).

Palm wreath

Palm motif relates to rise and victory,24 both athletic and spiritual. Theseus 
had performed winning dance over the Minotaur, with palm branches in his hands 
(Thompson, Griswold, 1963, 26).

In Christianity, the motif of palm tree is a symbol of triumph over death, 
and it is often a symbol of martyrdom. Palms are signs of a happy ending in heav-
en and belonging to the kingdom of heaven (Мирковић, 1966, 272; Revelation 
VII, 9). In this context, palm trees are set up within the processions of male and 
female martyrs, in San Apollinare Nuovo (Ravenna), who, offer wreaths made 
of silver leaves in their hands, decorated with precious stones, to the Christ. This 
could be analogue to sacrifice of victorious wreaths, formerly to pagan gods, 
while male and female saints, offer their martyrs’ crowns to the Christ.25 In ico-
nography Christ is often depicted with the palm branch. The well known scene is 
Christ’s entry into Jerusalem, where people greet Redeemer with palm branch-
es.26 Palm tree is an attribute of St. Christopher (saint from the III century AD). 
Painted motives of palm wreaths can be recorded in two late Roman tombs from 
the territory of Serbia. One is the “Tomb with an anchor”, and the other is an early 
Christian tomb “Tomb with the figures of Peter and Paul” from the Jagodin mala 
in Niš.27 Palm wreath within the Christ monogram reminds us of Christ’s martyr 
death, which should be the ideal for every Christian (Ракоција, 2009, 91). Exam-
ples of such wreaths are numerous in late antiquity.

23 Basilica was built on the island Ilisos (Greece). Mosaic is now in Byzantine and Chri-
stian Museum of Athens, and it dates back to V century.

24  Traditionally, besides palm leaves, fern was also a symbol of victory, but also 
of the humility and sincerity.

25 It is possible that there is a connection with triumphales coronae, with which Emperors 
of Byzantium and Rome were honored, when they celebrated their triumphs. (Мирковић, 1966, 
262-264).

26  Only John’s Gospel explicitly states about branches of palm trees, in the con-
text of greeting the King of Israel, who is coming in the name of the Lord (John XII, 13).

27  Both dated from IV century AD (Ракоција, 2009, 85-105; Мирковић, 1956, 53-71).
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Myrtle wreath

Myrtle28 symbolizes immortality and it was dedicated to Venus in ancient 
times.29 Wreaths made of myrtle’s branches were worn by Greek athletes. Frag-
nant myrtle wreaths were used at weddings because of their association to Aph-
rodite-Venus. Also, the crown of initiation in the Eleusinian mysteries was made 
of the myrtle (Papadopoulos et. al, 2007, 142).

During the celebration of victory over the Sabines, consul Publius Pos-
tumius Tubertus wore on his head a wreath of myrtle - Venus Victrix (Pliny, XV, 
XXXVII). These wreaths were worn by generals in public celebrations. Lucius 
Piso testified that Papirius Maso (general who defeated the Corsicans at Alban 
Hills) had the habit to wear a myrtle wreath, while he was watching games in the 
circus (Pliny, XV, XXXVII). Another type of a myrtle wreath was Corona Ovalis. 
It was less important, and it was awarded to commanders who deserved ovations, 
for victories obtained in easier way (without bloodshed) (Aul. Gell. V, 6). Myr-
tle was used for the anointment of kings. Among other gifts,30 three Kings (Bib-
lical Magi) were carrying the myrtle for Christ’s birth, with the purpose of cele-
brating the birth of the new King of the Jews (Matthew II, 11). This could mean 
that they recognized the newborn King of Jews in the same way as the barbari-
an princes accepted the supremacy of the Roman emperor, when in their worship 
they were offering the gifts typical for their countries (Мирковић, 1966, 263). 
The resin of this plant (myrrh) mixed with wine was given to crucified Christ to 
drink, and along with aloe, according to Jewish custom, Christ’s dead body was 
anointed before burial (Стошић, 2006, 169-170).

Oaken wreath

Oak symbolizes strength, longevity, attracts lightning and it was dedicated 
to Zeus. Through its leaves,31 “holy” oak gave the prophecies in the oracle of Zeus 
at Dodona. Different types of oak grow in Greece: the deciduous so-called real 
oak (Quercus robur) evergreen oak (Quercus ilex) and holy oak (Quercus coccif

28  Myrtle - Myrtus communis is a typical Mediterranean bush, which leaves and 
fruits are in use. It is used as an antiseptic, stomachic, aromatic, as a spice or in cosmetics. 
According to the Bible and the Talmud it was used during various ceremonies and for he-
aling. Myrtle is an evergreen plant, with white flowers and small blue fruits.

29  Venus was the goddess of female beauty, love, awakeness of nature, spring. A 
legend says that the goddess Venus (Greek Aphrodite) was born from the sea foam and by 
riding the waves she reached the shore, where she covered her nudity with myrtle. 

30  Other two gifts were gold and incense (Стошић, 2006, 169).
31  Oak leaf could have been the decoration of the pendant, which was worn on chain aro-

und neck, and than it had the function of an amulet for the one wearing it (Димитров, Чичикова, 
1986, 60, fig. 45). A corn was considered as a symbol of fertility and it was often produced 
as a gold pendant.



348 Rogić D.: Wreath - its use and meaning in ancient visual culture

era). Corona Civica was the crown made   of three different types of oak (Pliny, 
XVI, III). On several statues emperor Claudius was depicted with the crown with 
alternating oak leaves and acorns. (Smith, 1978, 109). According to honor and 
importance it was in second place, and it was received by soldiers who saved the 
other Roman citizens (Pliny, XVI, IV-VI). This was a special type of medal that 
was awarded at the time of the Roman Republic and early Empire. Corona Etrus
ca imitated oak leaves, but it was made of gold, richly adorned with jewels and 
ribbons (Pliny, XXI, IV; Pliny XXXIII, IV). This crown was also called Corona 
Lemniscata (Rich, 1875, 363).

In the Serbian folk tradition oak is highly respected. In old rites, many an-
tique trees were considered for the deities and had their cult. Respect of an oak 
still exists today. In some parts of Serbia oak-inscription is well known (in Serbi-
an hrast - zapis), and in Serbian Orthodox custom, through ancient respect of the 
young God, only oak is taken as Christmas tree (badnjak) in Serbian Orthodox 
custom (Чајкановић, 1994, 206-207, 209).

Olive wreath

As an award,32 the winners of the Olympic Games33 were given with ko-
tinos (Greek- κότινος), wreath made of sacred olive branches that grew behind 
the temple of Zeus.34 Olympic champions later held their wreaths on the walls of 
their houses. Wreath marked a new life by hanging on olive tree after the birth of 
a male child. Olive wreath was on the head of the Phidias’s statue of Olympian 
Zeus (Rice, Stambaugh, 2009, 21). The olive35 is a symbol of longevity and un-
ion with God. Goddess Athena donated an olive tree to the Athenians, which they 
later grew and got food and oil from it (Thompson, Griswold, 1963, 22).

Unlike those wreaths made of entire branch, Corona Tonsa or Tonsilis was 
made   only of olive or laurel leaves (Rich, 1875, 363). Corona Oleagina was the 
honorable wreath, made of olive leaves, which was awarded to officers through 
whose arms a triumph was achieved (Rich, 1875, 361). In Agrippa Odeon the 
pillar that holds the tritons is decorated with a motif of olive wood with a snake 
which wraps the tree in the lower part (II century BC). This is the Hellenistic ver-
sion of the ancient oriental motif - serpent of wisdom on the tree of life (Thomp-
son, Griswold, 1963, 22).

32  As an award they got an amphora with olive oil.
33  Olympic Games date back to 776 BC. The Byzantine Emperor Theodosius II 

prohibited them because of their pagan character (the Olympics Games were a religious fes-
tival dedicated to the gods of Mount Olympus).

34  Olympic Games were dedicated to Zeus, and reserved only for men. According to le-
gend, this olive was planted by Hercules.

35  Olive (Latin-Olea) is an evergreen plant with blue edible fruit. Hippocrates wro-
te about its medicinal properties.
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Corona Natalitia was a wreath which was hung on the doors of the porti-
coes in Athens and Roman houses, where the child was born. When a male child 
was born in Athens, a wreath was made   of olive, and if a female child was born, 
it was made of wool. In Rome, they were made of laurel, ivy and parsley (Rich, 
1875, 362).

The first plant that has sprung up after the “Great Flood” was the olive tree, 
and according to legend, the Holy Cross was made   of olive and cedar tree (Mo-
ses 8, 11; Gerbran, Ševalije, 2004, 550).

Ivy and grapevine wreaths

Ivy was associated with death and immortality, yet because of its evergreen 
color symbolized longevity and eternal life (Ferguson, 1961, 33). Grapevine and 
ivy leaves were worn at the festival of Dionysus. Dionysus himself (Roman Bac-
chus), usually was crowned with an ivy wreath, as well as his entire escort (Sile-
nus, satyrs, maenads, bacchantes), or anyone who was associated with him. At the 
head of “Dionysus from Sirmium” an ivy wreath was painted, and at the “Mosaic 
with Dionysus” from the Felix Romuliana he is depicted in vine, with ivy wreath 
and blue halo (Popović, 2008, 28; Срејовић et al., 1983, 75). According to leg-
end, he wore a wreath to relieve headaches. As a boy, Bacchus with an ivy wreath 
on his head was represented at the mosaic “Tiger Rider” (House of the Faun, at 
Pompeii, 80 BC) (Zajder, 1976, 22). On the wall painting from Pompeii (50-60 
AD), which represents a triumphal procession, Ariadne and Dionysus have ivy 
wreaths on their heads, just like “Floating Maenad” (Pompeii, 54-68. AD) has.36 
At the fresco of wedding preparation or “Aldobrandini wedding’’, (Rome, Vati-
can City, around 20 BC) among others, the goddess of love is depicted wearing a 
wreath of green leaves, as well as the groom, but now of vines and grapes (Zajder, 
1976, 29). Hercules is depicted with a grapevine wreath on his head.37

After Herod’s order that every first-born son had to be killed, Roman sol-
diers put ivy branch to each house that they visited as a mark. Self-sown ivy grew 
on Christ’s house, so He was saved (Чајкановић, 1994, 49-50).

In folk beliefs and rites ivy has a strong apotropaic power, and it pro-
tects the children. It is used in love divinization, when girls make wreaths of it, 
sleep with it and than see their beloved one in a dream. In Serbian custom, at St. 
George’s day, girls make wreaths of ivy, with which they ornament wedding pro-
cession (Чајкановић, 1994, 49).

The crown of vine leaves was dedicated to Bacchus and it was considered 
as a symbol of maturity and decay. Tacitus stated that when a Roman knight saw 

36  Fresco is now exhibited in Naples National Archaeological Museum (Zajder, 1976, 
45, 47).

37  Fresco is now exhibited in Naples National Archaeological Museum (Zajder, 1976, 64).
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the emperor Claudius with such a crown on his head, he predicted that the emper-
or would not survive the autumn (Rich, 1875, 361).

Since the grapevine belongs to the deciduous plants, with its rebirth asso-
ciated to awakening of new life, and is connected with the resurrection, therefore, 
it is often represented on sepulchral monuments,38 but also it was a common mo-
tive in art of pagan and Christian tombs.39 The best known usage of this symbol is 
in the Dionysian cult. The vineyard is a protected God’s place, of which God-the 
winegrower Himself takes care of, and where Christ represents the vine (John, 
XV, 1; Ferguson, 1961, 39, 33).

One of the Serbian folk customs was that the vines were planted on the 
graves, which could probably be related to the ancient symbolism of the decline, 
and resurrection. Also, the people considered it as the holy shrubs, because it was 
associated with the holy blood of Christ through the Eucharist ceremony, so all 
those who thought that they were obsessed by demons found shelter in a vineyard 
(Чајкановић, 1994, 56).

Wreaths of other herbs and fruits

Pliny mentions a crown of parsley leaves for the winners of Isthmian 
Games,40 then a crown of pine (Pinea Corona) and the crown of peach for the 
winner in the non – 

specific games (Pliny, XV, IX, XII).
Corona Obsidionalis was the honorable crown for the military achieve-

ments of generals who broke the siege. It was made of grass, weeds or wild flow-
ers and it is also named Corona Graminea (Pliny, XXII, IV, VII). Corona Nup
tialis was the bridal wreath, made of flowers which were picked by the bride her-
self (otherwise it would have meaning of disease) (Rich 1875, 362). The Romans 
made it of the verbena41 and this wreath was worn under the veil (flammeum). 

Ammianus Marcellinus named the wreath, which was worn by the person 
who made the sacrifice, as Corona Sacerdotalis. It was worn by priests and their 
ministers. It is not certain what it was made of, but most probably it was an ol-
ive or gold wreath. Sometimes it was made of corn ears. This crown was called 
by wheat - Corona Spicea, and it was known as Ceres’s crown, one of the oldest 

38  It is typical decoration of tombstones from the Danube basin between 1st and 4th 
century. During the 3rd and 4th century this motive becomes more stylized and geometrical 
(Миловановић, 2001, 110; Kondić, 1965, 167-169).

39  Vine motive is painted in tombs of Viminacium: G-5464, G-5517, G-2624, 
G-160, than in “Tomb with an anchor” and in “Tomb with St. Peter and Paul” in Niš, as 
well as in the tombs of Beška, Čalma, Pécs and Sofia (4, 6 and 7) (Рогић, Анђелковић, 
2012, 102).

40  Isthmian Games were named after the Isthmus of Corinth, where they were held. Isth-
mian Games were held both the year before and the year after the Olympic Games. 

41  Verbena officinalis (Verbenaceae family) is one-year plant.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 351

of the Romans’. It also appeared on the medal as a reminder of the civil war be-
tween Antony and Brutus (Rich, 1875, 362).

Corona convivialis was the wreath that was used on festive parties among 
the Greeks, and it originated from bonding woolen band around the head worn in 
order to mitigate the effects of intoxication. They were made of various flowers: 
violets, roses and myrtle branches, ivy, holly,42 and parsley (Rich, 1875, 362). It 
was not allowed to Romans to wear these wreaths in public, unlike the Greeks 
(Rich, 1875, 362). Corona pactilis was made of flowers, shrubs, grass, ivy, wool, 
or any other flexible material (Rich, 1875, 363).

Corona sutilis was the wreath which has been used by Salii (priests) in 
their festivals. In the beginning it was made of any kind of flowers which were 
planted together, but after, only rose with selected leaves was used (Pliny, XXI, 
VIII). On the mosaics from Casale (Piazza Armerina, Sicily, IV century AD) ath-
letes in swimsuits were depicted.43 One of them has a palm branch in her hand 
and crown of roses on her head.

Painted Satyr in the “Triumphal procession of Dionysus and Ariadne” on 
his head has a crown of spruce branches (Zajder, 1976, 45). Sub corona vendere 
was a wreath of flowers which was worn by slaves or prisoners (Dumesnil, 1809, 
164).

Conclusion 

Etymologically speaking, the Latin word corōna (Greek κορώνη) means 
a wreath and a crown. Pliny used this term for plant arrangements which were 
granted to the various achievements and merits.44 Later, the term crown was asso-
ciated with the wreaths made of precious metals which were often decorated with 
precious stones.45 Terms wreath and crown were associated in antiquity, but later 
wreaths made of precious metals became the royal crowns. 

Wreaths and garlands were worn at weddings, and as motives they were 
used as a decoration of building interiors and exteriors, as well as in funerary ar-
chitecture (Hunter, 2000, 4). Greeks and Romans decorated statues of Gods with 
wreaths made of herbs which were dedicated to them.

42  Latin Phillyrea latifolia is the Mediterranean plant, species is related to an olive, and it 
grows by the sea and coastal. It grows up to one meter, with a small bright green leaves and 
small fruits.

43  It was not allowed to women to participate or not even to watch Olympic Games. 
44  Crowns and wreaths for military achievements and merits were: castrensis, 

civica, muralis, obsidionalis, valaris-rostata i triumphalis. Corona Navalis ili Rostrata (it 
is not certain if these mark the same crown) were granted for naval victories (Dumesnil, 
1809, 164).

45  In the song of gratitude to God for His benefactions and winnings of gifted 
Emperor, a wreath of precious stones was mentioned: “Because you met him with the 
graceful blessings, you put on his head a wreath of precious stones” (David Psalms 21).
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The main attribute of the goddess Victoria was the wreath. When it was 
worn on heads of the Roman emperors, it meant the triumph of imperial rank, 
which was eventually transformed to developed forms of crowns worn on the 
heads of medieval kings and queens.

There are numerous examples of usage, function and meaning of the wreath 
throughout history, whether it has been represented as a mimic of its natural look, 
or in precious material. Such examples can be traced back to prehistoric times,46 
through famous Faiyum portraits,47 to the ancient funerary art. 48

Within the imperial cult, the wreath on the head always signifies someone 
from the imperial family, but in the official art, when it stands next to another sign 
or motive, it often has the function of emphasizing the meaning of it.49

In Christianity, wreath represents the resurrection of Christ and thus eternal 
life, apropos the victory of life over death. With this meaning, it has been a pop-
ular motif in art, especially in funerary context.50

46  On Etruscan grave painting from the “Tomb of the Leopards” (about 500 BC, 
Tarquinia) revelers with wreaths on their heads were depicted. On fresco “Peleus recogni-
zes Jason” (around 10 AD) Jason with his daughters were depicted decorated with “sacri-
ficial” wreaths. Ceres was represented with wreath of grain on her head.

47  Heads of Faiym portraits are often crowned with laurel wreaths but there 
are also examples of olive wreath crowns. (fragment of a male portrait (125-150 AD) is 
crowned with an olive wreath (Δοξιάδη, 1995,181, fig. 120); portrait of Irini belongs to 
the period of Caligula rule and the beginning of Claudius, there is a typical laurel wreath 
on the head painted with green and ocher color (Δοξιάδη, 1995, 173, fig. 111). Sometimes 
decedents were depicted as members of a certain cult which was marked with its symbol 
in the middle of the wreath. (priest of the Serapis cult, had a star of seven rays in his hair, 
which represents the emblem of the sun, and is the iconographic symbol of god Serapis 
himself (Δοξιάδη, 1995, 49, fig. 31); young man with short hair and crown which indi-
cated that he was the member of Greek cultural elite, not sportsman (Δοξιάδη, 1995,76, 
fig.67); unusual double motive in the center of the wreath was connected with the cult 
of Isis; Portrait of a man, done in natural size iconographically resembles to god Chorus, 
who was represented with the laurel wreath (Δοξιάδη, 1995,104-105, fig 74).

48  They were painted as grave goods in the tomb of Kerch (III century AD) (Rostovtzeff, 
1919, 153).

49  On the olive lamp from the Belgrade City Museum (Inventory number 
AA/2930, second half of the IV century) male portrait with the long beard and laurel 
wreath is depicted. These two characteristics were helpful during the attribution of this 
portrait to the pagan emperor and philosopher Julian the Apostate (Крунић, 2011, 361). 
On the bowl from the Belgrade National Museum, (Inventory number 146 and 147) 
there is the inscription LICINI AVGVSTE SEMPER VINCAS, which is surrounded with 
the wreath (probably the laurel one) with the votive inscription SIC X SIC XX on it 
(Срејовић, 1993, 307). As a signatory of the Edict of Toleration of Christianity from the 
311, Licinius took the wreath motif as a sign of celebration of his decennalia. It was ac-
cepted as a form of triumph by Constantine in the wreath of Christ’s monogram, which 
is known throughout the Christian universe. Laurel wreath is the crown of the inscription 
Felix Romuliana, where the engraved ivy leaves are arranged around the letters (Чанак-
Медић, Стојковић-Павелка, 2010, Plan XVI, 67-70).

50  Such a connotation has the wreath wich surrounds martyr inscription from the hall of 
three-conchal basilica in Tebesa - IV century AD, Theveste (Fèvrier, 1994, Pl. CCXLI). On seven 
tombstones from Viminacium, there is the wreath depicted (Milovanović, 2001, 109). There are ex-
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Although Christian art and symbolism of the IV century had been already 
developed, secular art continued its development in parallel, where all well-
known motives were involved, with all the reminiscences of ancient art.51 The 
wreath was not always made of flowers, but it also has its own meaning and signif-
icance if different things were made in that form. One of the finest Roman breads 
was made in the form of a wreath and it was called the panis corona (SHA, XL-
VIII, 287). This kind of bread was depicted on the plate of the servant from the 
tomb G-2624 in Viminacium (Korać, 2007, 99). In this context, this bread is part 
of the complex composition of an offering (procession), typical for pagan paint-
ed tombs from III and IV century, where it symbolized a spiritual food for the 
deceased. Also the bread in the shape of the wreath (corona, rotola) became an 
Eucharistic symbol in early Byzantine art (Мирковић, 1963, 62).

As it was mentioned above, Christian art was pictorially supplied from the 
pagan sources, but with the acceptance of Old Testament legacy, which states: 
“At that time Lord will be a glorious crown over the armies, and a honorable 
wreath to the rest of His people” (Isaiah 28, 5).

It is interesting that in Serbian language the term wedding (“venčanje”, the 
origin of the word is ‘’venac’’ which is wreath in English) has been named by the 
use of crown-wreaths with which the bride and groom are crowned during the 
holy ceremony.52 Orginally these marital wreaths were made of flowers, leaves 
and vines, according to the wreaths used in the traditional Roman ceremonies, 
and later, when developed forms of royal crown were in use, making the metal 
marital wreaths began. Various floral motives has always symbolized the future 
happiness and blessing of married couple (Стошић, 2006, 38-39).

The cult of trees and plants is one of few ancient cults, with which the 
church has reconciled, and that is popular even today. The cult of plant has com-
monly been associated with women, who used to pick medicinal or magical 
plants for the holidays (St. George’s day, St. John’s day, Holy Spirit day) and 
made wreaths from them.53

amples where the wreath is combined with other vegetative motives. Wreathс are also be visible on 
certain tombstones, within semicircular friezes. Within these, smaller wreath, rosette or star can be 
set (rosette represented the decedent crowned with wreath, while semicircular archivolt represented 
the border between two worlds (Миловановић, 2001, 113). Star represents the astral symbol, apro-
pos universe - place where souls go after the death (Миловановић, 2001, 114).

51  About this testifies the mosaics of Roman villa in Casale, (Sicily, Piazza Armerina, IV 
century). These luxury polychrome floor mosaics can be compared, by style, with mosaics of North 
Africa. There can be extracted the medallion from the bedroom from this villa, the so called “erot-
ic scene” where embraced man and woman are surrounded with the wreath. Also, the same wreaths 
are visible on the mosaic of the vestibule, which is surrounded with animal heads (Pace, 1955, Figs. 
12, 13). These wreaths are rich with green leaves and decorated with golden strips. On the heads of 
“Muses” from Sirmium, there are painted green wreaths (Popović, 2008, 24).

52 Here we are speaking about Serbian Orthodox wedding rite.
53 Again, here we are speaking of Serbian folk rites (Чајкановић, 1994, 169-182, 243, 337).
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 All these folk practices and rites of today are a reminder, which in an 
archetypal sense of collective consciousness, indicates how important the cult 
of herbs and a circular, cyclical form of the wreath in ancient past was. Centu-
ries-long, continuous tradition of using wreaths, as well as its later transposition 
in the more developed forms, as crowns, not only that mean and symbolize the 
same thing today, but are an essential part of our religious and practical life.

Bibliography:

Bustacchini, G., 1988, Ravenna Capital of mosaic, Ravenna, Salbaroli Publications. 
Charlesworth, M. P., 1943, Pietas and Victoria: The Emperor and the Citizen, The Jour

nal of Roman Studies, Vol. 33, 1-10.
Чајкановић, B., 1994, Стара српска религија и митологија, Београд, Српска 

књижевна задруга.
Чанак-Медић, M., and Стојковић-Павелка, Б., 2010, Архитектура и просторна 

структура царске палате, Felix Romuliana Гамзиград, 49-106.
Димитров, Д. П. and Чичикова, M., 1986, Късноантичната гробница при Силистра, 

София, Бьлгарски художник.
Δοξιάδη, Е., 1995, Τα πορτρέτα του Φαγιούμ, Αθήνα, Λονδίνο. 
Dumesnil, M. J. B. G., 1809, Latin Sinonims, with their diffferent significations, and ex

amples taken from the best latin autors, (trans. by J. M. Gosset), London.
Đurić, S., 1985, Kasnoantičke i ranohrišćanske zidane grobnice u Iliriku (III-VI v), Dok-

torska teza, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Eire, C. M. N., 2010, A very Brief history of eternity, Princeton, Princeton University 

Press. 
Ferguson, G., 1961, Signs & Simbols in Christian Art, New York, Oxford University 

Press paperback, (First published by Oxford University Press, New York 1954).
Fèvrier, P. A., 1994, La lettre et l’image, La mosaïque Gréco-Romaine IV, Italy, 382-401.
Gerbran, A. and Ševalije, Ž., 2004, REČNIK SIMBOLA, mitovi, snovi, običaji, postupci, 

oblici, likovi, boje, brojevi, Novi Sad, Stylos (naslov originala: DICTIONNAIRE 
DES SYMMBOLES, Pour l’edition revue et corrigée, Paris, 1969). 

Grevs, R., 1991, Grčki mitovi, peto izdanje, (prev. G. Mitrinović-Omčikus), Beograd, Fa-
milet.

Goodenough, E. R., 1946, The Crown of Victory in Judaism, The Art Bulletin, Vol. 28. 
No 3, 139-159.

Hunter, N. T., 2000, The Art of Floral Design, Second Edition, New York: Delmar Thom-
son Learning.

Kondić, V., 1965, Sepulkralni spomenici sa teritorije Gornje Mezije, Doktorska disertaci-
ja, Beograd, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Korać, M., 2007, Slikarstvo Viminacijuma, Beograd, Centar za nove tehnologije - Vimi-
nacium.

Крунић, C., 2011, Античке светиљке из Музеја града Београда и начини илуминације 
у Сингидунуму од I до средине V века, Београд, Музеј града Београда.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 355

Миятевь, K., 1925, Декоративната живопись на софийския некрополь, София, 
Придворна печатница.

Мирковић, Л., 1956, Старохришћанска гробница у Нишу, Старинар V-VI (1954-
1955), 53-71.

Мирковић, Л., 1963, Мозаици у Цркви San Vitale у Равени, Богословље, год VII ( 
XXII), св. 1 и 2, 53-81.

Мирковић, Л., 1966, Мозаици равенских базилика, Зборник радова Византолошког 
института, књ. IX, 257-293.

Миловановић, Б., 2011, Вегетабилни мотиви на надгробним споменицима из 
Виминацијума, VIMINACIVM 12, 109-134.

Pace, B., 1955, I Mosaici di Piazza Armerina, Roma, Casini.
Panhuysen, T. A. S. M., 2002, De Romeinse godenpijler van Nijmegen, Museumstukken 

8 (uitgave Vrienden van het Museum Valkhof), Nijmegen 6, 11-17, 32-38.
Papadopoulos, J. K., Camp, J. fcK., De Joung, P., 2007, The art of antiquity: Piet de Jong 

and Athenian Agora, Athens, The American School of Classical Studies at Athens.
Pohlsander, H. A., 1969, Victory: The Story of a Statue, Historia: Zeitschrift für Alte Ges

chichte, Bd. 18, H. 5, 588-597.
Popović, I., 2008, Figuralno zidno slikarstvo Sirmijuma, Figural Wall Painting in Sirmi

um, Beograd, Arheološki institut.
Ракоција, M., 2009, Painting in the cript with an anchor in Niš, Ниш и Византија VII, 

87-105.
Rice, D. G. and Stambaugh, J. E., 2009, Sources for the study of Greek religion, Misso-

ula, Montana, Scholars Press. 
Rich, A., 1875, Corona, Jun. B.A. of Caius College, Cambridge, in: A Dictionary of Greek 

and Roman Antiquities, (ed.) J. Murray, London, 359-363.
Рогић, Д. and Анђелковић, J., 2012, Вегетабилни мотиви у касноантичком и 

ранохришћанском фунерарном сликарству на територији Србије, Ниш и 
Византија X, 85-104.

Rostovtzeff, M., 1919, Ancient decorative Wall-Painting, The Journal for the Promotion 
of Hellenic Studies, Vol. 39, 144-163.

Saylor Rodgers, B., 1989, The Metamorphosis of Constantine, The Classical Quarterly, 
New Series, Vol. 39, No. 1, 233-246.

Sebesta, J. L. and Bonfante, L., 2001, The World of Roman Costume, Wisconsin, Univer-
sity of Wisconsin Press.

Smith, R. R. R., 1978, The Imperial Reliefs from the Sebasteion at Aphrodisias, The Jour
nal of Roman Studies, Vol. 77, 88-138.

Спасић Ђурић, Д., 2011, Рељеф са Викторијом из Виминацијума, Зборник Народног 
музеја XX-1, 2011, 277-286.

Срејовић, Д., Јанковић, Ђ., Лаловић, А., Јовић, В., 1983, Гамзиград, касноантички 
царски дворац, књига 45, Београд, Галерија САНУ.

Срејовић, Д., 1993, Римски царски градови и палате у Србији, књига 73, Beograd, 
Галерија САНУ.

Стошић, Љ., 2006, Речник црквених појмова, Београд, Завод за уџбенике и наставна 
средства.



356 Rogić D.: Wreath - its use and meaning in ancient visual culture

Strong, E., 1910, Daphnephoros (The Laurel-Bearer), The Burlington Magazine for Con
noisseurs, Vol. 18, No. 92, 68-82.

Thompson, D. B. and Griswold, R. E., 1963, Garden lore of ancient Athens, Princeton N. 
Y, American School of Classical Studies at Athens.

Тодић, Б., 1988, Грачаница сликарство, Београд - Приштина, Просвета – Јединство.
Wright, D. H., 1987, The True Face of Constantine the Great, Dumbarton Oaks Papers, 

Vol. 41, 493-507. 
Zajder, R., 1976, Rimsko slikarstvo, Beograd, Jugoslovenska revija.
Живић, М., 2010, Уметничка остварења у царској палати, у: Поповић, И. (et al.), Fe

lix Romuliana Гамзиград, Београд, Археолошки институт, 107-140.
Sources:

Cornelius Gellius, А., Noctes Atticae (Attic Nights),Vol. I, Loeb Classical Library editi-
on, 1927 (revised 1946).

Eusebius, Ecclesiastical History, Vita Constantini, 1961, 28-29, Transl. Kirsopp Lake and 
J. E. L. Oulton, 2 vols, LCL, 1, London 1961. 

Eusebius, The history of the church, Louth Andrew, London 1989.
Pliny, Natural History, Libri XX-XXIII, with an English Translation by W. H. S. Jones, 

London, 1969.
Pliny, Natural History, Libri XII-XVI, with an English Translation by H. Rackham, Lon-

don, 1968.
Plutarch, The Parallel Lives by Plutarch, published in Vol. IX of the Loeb Classical Li-

brary edition, 1920.
SHA, Scriptores historia augusta (SHA), XLVIII.
Lactantius, De mortibus persecutiorum, Brandt, S. – Laubmann, G., CSEL
Vitruvije, Vitruvijevih deset knjiga o arhitekturi, Sarajevo, 1951.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 357

Dragana Rogić
The Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia
rogic.dragana@gmail.com
Jelena Anđelković Grašar
The Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia
jelenandjelkovic@gmail.com
Emilija Nikolić
The Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia
emilij@gmail.com

WREATH  ITS USE AND MEANING 
IN ANCIENT VISUAL CULTURE

Rezime 

Kružni aranžman od cveća i lišća naziva se vencem. Venac je najčešće bio 
nošen na glavi, a bio je predstavljan i u umetnosti: u arhitektonskoj ili slikanoj de-
koraciji, u skulpturi, na novcu ili upotrebnim predmetima.

Prvobitno, venci su bili pravljeni od svežeg bilja. Vremenom su dobijali 
različite ukrase, a kasnije su često bili pravljeni i od drugih materijala. Kada su 
bili od zimzelenog lišća ukazivali su na večnost i trijumf, a korišćeni su u sport-
skim i cirkuskim igrama. Pored darivanja simboličkog pobedničkog venca, pobe-
dnicima Olimpijskih, Pitijskih i Istamijskih igara su ukazivane velike časti i na-
grade, poput doživotnog izdržavanja, dok su filozofi bili nagrađivani samo pal-
minim grančicama i vencima. 

U kontekstu pobede, venac je ovenčavao i glave rimskih imperatora, koje 
je često nagrađivala sama boginja Viktorija, u likovnom obrazcu koji će kasnije 
postati osnova krunisanja u okviru vladarskih ikonografija. 

 Stekavši značajnu simboličku ulogu, već svojom primenom u svakodnev-
nom životu antičkog čoveka, venac je postao i jedan od omiljenih motiva zagrob-
ne umetnosti, gde je obezbeđivao trijumf nad smrću. Bilo da kruniše vojnika ili 
običnog čoveka, učestvujući u funkciji antičke heroizacije ili u životu hrišćansk-
og vernika, on predstavlja pobedonosni znak izabranih, nagrađenim vencem sla-
ve. Tako je postao i neizostavan element Hristovog monograma, koji u palminom 
ili lovorovom vencu, za vernike predstavlja vrhunac eshatološke ideje o pobedi 
nad smrću i vaskrsenjem. 

 Tokom svog daljeg razvoja, venci su pravljeni od plemenitih metala, 
ukrašavani dragim kamenjem, te određene vrste kruna, vode direktno poreklo iz 
forme venca, tako i dalje podsećajući moćne vladare srednjeg veka da su svoju 
zemaljsku vlast primili od Boga koji je na nebu. 
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 Da se u podsvesti ljudi neke ideje i koncepti ne menjaju vekovima, a na-
sleđe ostaje duboko utkano u ono od čega smo svi arhetipski sazdani, pokazuje 
i mnoštvo narodnih običaja sačuvanih do danas, u kojima je venac taj koji oz-
načava ljubavnu sreću, zdravlje, zaštitu i uvek pobedu.

Ključne reči: Venac, kruna, lovor, palme, biljke, simbolika, vizuelna 
umetnost, paganski, Kristijan trijumf
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TРЕШЊИНИ ЦВЕТОВИ ИЗЛАЗЕЋЕГ СУНЦА 
(КАМИКАЗЕ)

Резиме

Симболика трешњиних цветова прожела је древну јапанску религију и 
митологију. Латице ових цветова су представљале везу између божанстава и људи 
а истовремено симболисале животну енергију. Као такви, трешњини цветови су 
били и симболи чистоте, оданости и храбрости. Тако је овај цвет постао синоним 
за древне храбре ратнике (самураје) који су у сваком тренутку били спремни да 
положе живот за господара и отаџбину. Жртвовање живота за самураје је била 
светиња с обзиром да је цар представљао отелотворено божанство. И управо 
су стил живота (бушидо) ових неустрашивих ратника и религијски синкретизам 
извршили пресудан утицај на камиказе, јапанске пилоте самоубице. Реч камиказе, 
представља „божански ветар“ који је према предању спасао јапанска острва 
током монголске најезде под Кублај Каном. Видевши да је немогуће одбранити се 
од моћнијег непријатеља, Американаца, Јапанци су још једном желели да позову 
богове у помоћ. Шинтоизам као традиционална религија, будизам и хришћанство 
одиграће пресудну улогу у свести јапанских пилота као што се и види из њихових 
опроштајних писама.

Кључне речи: будизам, бушидо, ками, камиказе, кодо, самураји, трешњини 
цветови, хришћанство, шинтоизам.

Уништићу једним ударцем све непријатељске снаге, дуго се чекало на 
овај дан. Ево брода на немирном мору кога ћу послати у царство мртвих. 
Летећу заједно са својим друговима потресајући јутарњи поветарац, бацићу 
се на велике бродове губећи се у таласима. Када се звук експлозија буде орио 
небом опет ћу мислити о ватреној најезди Перл Харбора и видети огромне 
непријатељске бродове како тону један након другог. Удараћу и дању и ноћу 
и сурвати се на огромне непријатељске бродове, напад ће бити успех који 
ће радио преносити. У највеличанственијем светом рату Источне Азије 
обавезујемо се да умремо, падајући као трешњини цветови. Поштујте нас, 
ми смо камиказе.1 

1  U. Eppstein., (1987) School songs be fo re and af ter war. From „Chil dren tank sol di ers“ 
to „Everyone a good child“, стр. 441–442.
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Камиказе означавају „божански ветар“, тајфун, који је у Средњем веку 
(1281. године) разбацао флоту Кублај Кана намерну да освоји архипелаг 
Излазећег Сунца.2 Према легенди, овај снажни ветар је расуо монгoлску 
флоту након што се јапански цар Камејама помолио богињи Аматерасу да 
сачува свој народ.3 Овај догађај Јапанци сматрају јасном манифестацијом 
„небеске заштите“ и од тада се спасавање царства приписује камијима 
(духовима и божанствима). 

С јесени, 1944. године, током последњих фаза Другог светског рата, 
Американци су припремали моћну флоту у намери да преотму филипинска 
острва која су била под јапанском влашћу, и да на тај начин лише Јапан 
једног важног стратешког бедема.4 Чинило се само уплитање „судбине“ 
може да спречи разарајући амерички талас. Како би се избегла опасност, 
јапанске војсковође су намеравале да понове волшебне радње које су пре 
седам векова спасле земљу од монголске најезде. Због тога је донета одлука 
да се формира специјална јединица која ће, иначе, остати позната у ратним 
аналима под именом камиказе. Посебност овакве јединице била је у томе 
што је сваки њен припадник требало да положи живот током мисије у 
ваздушним нападима. Тако формирана јединица је имала задатак да потпуно 
онеспособи америчке носаче авиона и да Јапанцима омогући сигурну 
победу. Без обзира на значајну надмоћ непријатеља и готово безизгледну 
ратну ситуацију операција Шо (победа) је сасвим успела. Њу је у јулу 
1944. године, организовала врховна царска команда пошто су Американци 
пробили широку линију отпора која се налазила у зони Нове Гвинеје и 
Маријанских острва. Суштина плана ове операције био је истовремена 
одбрана нападом. Филипини су представљали зону одлучујуће битке. 
Према мишљењу адмирала Онишија једини метод борбе који би Излазећем 
Сунцу омогућио одбрану био је оснивање посебне самоубилачке јединице. 
Уосталом, тактику улагања (таиатари, што значи „судар телима“, дакле 
непосредни, саможртвујући напад) већ су користили јапански пилоти током 
ваздушних борби против моћнијих америчких бомбардера Б-29 који су 
прекривали јапанско небо.5 Промена је била у томе што су уместо авиона 
мете сада постали бродови носачи авиона. Адмирал Масабуми Арима је, 
тако, 16. октобра 1944. године предводио „небеску ескадрилу“ у нападу 
на америчку пацифичку флоту, и први се бацио на амерички носач авиона 
„Френклин“ у потпуности га при том уништивши. Званична наредба да се 
оформи специјална јединица под именом Камиказе Токубетцу Когекитаи 

2  T. Mo zai.,(No vem ber 1982) The lost fle et of Ku blai Khan, Na ti o nal Ge o grap hic, v. 162, 
n.5 стр. 636–638.

3  S. R. Tur nbull., (1977) The sa mu rai. A mi li tary hi story, New York, стр. 93. 
4  О ра ту у Па ци фи ку пи сао је V. Fer re ti,. Il Gi ap po ne e la gu er ra del Pa ci fi co, I Vi ag-

gi del Ero do to, 10,29,1996, 126–129. Аутор из у ча ва на исто ри о граф ском пла ну „па ра лел ни рат 
Из ла зе ћег сун ца“ као мо ме нат так ми че ња са За па дом.

5  М. Pin gu et,.(1993) Vo lun tary de ath ih Ja pan, Cam brid ge, стр. 225. 
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(Специјални нападачки одред божанског ветра) издата је 20. октобра 1944. 
године.6 Официр Рикеи Иногући је предложио да се нова јединица зове 
„Специјалне снаге божанског ветра“ или Шимпу Токотаи. Термин Шимпу 
је на најформалнији начин изражавао изговор два појма Ками и Казе. Њега 
је први употребио заповедник јединице изговоривши: „потребни су нам 
људи камиказе“.7 Сви пилоти-добровољци представљали су смртоносно 
оружје које ће бити употребљено против изабраних циљева и локација.8 
Ониши је био убеђен да ова потпуно нова стратегија, изван уобичајених 
модела војне логике, може да спаси Јапанце од потпуног пораза: „Спасење 
наше отаџбине,“ како је рекао, „у рукама је божанских војника“ (шинпеи= 
божанске јединице; темпеи = небеске јединице). Једино жртвовање живота 
наших младих војника, који ће се бацити на непријатељске бродове, може 
да растера непријатељску флоту и доведе нас до коначне победе“.9 Јапански 
адмирал није ни најмање сумњао да ће ови млади добровољци извршавати 
наређења. „Има ли веће части за једног самураја него дати живот за цара и 
отаџбину?“.10

За команданта Токотаија постављен је вицеадмирал Угаки. Војници-
камиказе су добили посебне униформе. На рукав и на груди плаве пилотске 
блузе пришивено је седам дугмади украшених са по три листића трешњиног 
цвета. Преко блузе су носили белу или црну церемонијалну тунику а око 
врата свилене мараме на којима су биле исцртане традиционалне изреке: 
„Ако ко од вас затражи нешто да му кажете о правом јапанском духу, покажите 

6  R. Ino guc hi -T. Na ka ji ma, (1951) Ka mi ka ze To ku bet su Ko ge ki tai Tokyo. Пре ма ми-
шље њу Ђор ђа Бо на ци на у књи зи - Камикаzе, Mi la no 1973, 20 – иде ја о ства ра њу са мо у би-
лач ких јед ни ца по те кла је од брод ског ка пе та на Еићи ра Јоа, ко ји је кра јем ју на 1944. го ди не 
по слао де пе шу мор ској ко ман ди у ко јој је ис та као „да не ма ви ше вре ме на за на да ње да ће-
мо уни шти ти мно го број не не при ја тељ ске но са че ави о на. За то мо лим да се што пре офор ми 
спе ци јал на ва зду шна је ди ни ца чи ји ће се пи ло ти ди рект но ба ца ти на не при ја тељ ске бро до ве 
ко ји не пре кид но при сти жу. Же лим да пре у змем лич но ко ман ду над овим је ди ни ца ма“. Ме-
ђу тим ка пе тан Јо ни је сти гао да пре у зме ко ман ду над овим сна га ма: по ги нуо је 25. ок то бра 
1944. го ди не исто га да на ка да ће се пр ве ка ми ка зе жр тво ва ти у би ци код Леј та, при ли ком по-
та па ња бро да ко јим је ко ман до вао. 

7  А. J. Bar ker., (1971) Su i ci de we a pon, Lon don, стр.74.
8  Опе ра ци је ка ми ка за во ди ле су у си гур ну смрт. Због то га су, вр хов ни за по вед ни ци 

од лу чи ли да ове фор ма ци је осни ва ју као је ди ни це до бро во ља ца а не као спе ци јал не је ди ни це 
цар ске фло те, чи ји су ре до ви из вр ша ва ли цар ска на ре ђе ња. Због ово га То ко та ји су са чи ња-
ва ли до бро вољ ци. O до бро вољ ном при стан ку пи ло та из но си J. Cro i to ru., (2004) The Martyr as 
a We a pon, The Hi sto ri cal Ro ot of a Su i ci de Bom bing, Mün chen, стр.45–49.

9  E. P.Hoyt., (1983) The ka mi ka zes, New York, стр. 11.
10  У по чет ку су не ки пи ло ти од лу чи ли да се усред сре де на не при ја тељ ске ци ље ве 

са мо у слу ча ју да бу ду по го ђе ни и да не ма ју мо гућ ност да се вра те у ба зу. Не ду го по сле то-
га, да би се из бе гла дво у мље ња пи ло та, ре зер во а ри њи хо вих ави о на су има ли го ри ва са мо 
за од ла зак у јед ном прав цу. M. Oku miya-J. Ho ri kos hi-M. Cal din.,(1958) Тhe Ze ro Fig hter, Lon-
don, стр.326. Го ди не 1945, 16. ав гу ста на кон пре да је Ја па на, ад ми рал је из вр шио ри ту ал но са-
мо у би ство се пу ку, оста вља ју ћи те ста мент у ко ме је тра жио опро штај од еире ја (ду хо ва ју на-
ка) то ко та и ја. R. Ino gu ci-T. Na ka ji ma-R. Pi ne au.,(1994) Ka mi ka ze to ku bet su ko ge ki tai(Di vi ne 
Wind), US Na va le In sti tu te Press стр. 284–285. 
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му лист дивље трешње која стоји на сунцу“, или чешће: „Трешњин цвет 
је први међу цвећем, тако исто je и ратник први међу људима“. Судбина 
Јапана је стављена у руке камиказа! Врховни инспектор ваздухопловних 
снага царства обратио се првој групи камиказа следећим речима: „Царство 
се налази на прекретници. Ради се о победи или о поразу. Прве самоубилачке 
јединице, решене да задобију победу снагом духа, повући ће за собом, својим 
успесима, нове јединице. За вас се уопште не поставља питање да ли ћете 
се вратити живи. Ваша дужност је да засигурно умрете. Ви ћете умрети 
физички али не и духовно. Смрт једног од вас биће рођење милиона других. 
Нека никаква немарност не омете ваше вежбе или оштети ваше здравље. 
Не смете оставити, полазећи у вечност, за собом ништа за чиме бисте 
зажалили. Још једну реч: не сме бити никаквих испада у вашој журби 
да умрете. Ако не нађете жељени објекат вратите се натраг. Следећег 
пута ћете имати више среће. Изаберите смрт која ће донети највише 
резултата.“11 

У редове камиказа су стизали добровољци из свих родова војске. 
Касније је привилегија да се постане припадник тих јединица била 
проширена и на цивиле. Пријављивали су се младићи из Токија и читаве 
земље. Камиказе су наиме, још за живота биле уврштаване међу богове. 
Породице камиказа биле су посебно цењене и добијале прва места на 
свечаностима, а добијале су такође и обимнија следовања и пензије, слике 
су им стално излазиле у новинама, па је ореол богова и хероја камиказа 
био употпуњен и материјалним повластицама. Прва званична мисија 
новоосноване јединице била је 25. октобра 1944. године.

Неочекивано и разорно јединица је напала Американце и освестила 
их о постојању камиказа. Бил Симонс, који је у то време био механичар 
носача авиона „Сенти“ (Santee), пловила које је кружило Лејтским заливом, 
у близини Филипина, помислио је у првом тренутку напада да је у питању 
грешка: „Мислили смо да се ради о летилици коју пилот није успео да брзо 
подигне. Међутим, када је након тога друга летилица пала на брод схватио 
сам да се није радило ни о каквој грешци нити иницијативи појединца. 
Закључио сам да Јапанци нису могли да смисле ништа горе што би уздрмало 
морал америчких војника“.12 

Правила која су надахњивала оне пилоте који су упражњавали овакву 
врсту посебног жртвовања воде порекло од древне оријенталне традиције 
бушидо, тактике којом су Јапанци настојали да надокнаде недостатке или 
инфериорност ратне опреме путем жртвовања људи. Током руско-јапанског 
рата (1904–1905), на пример, војници који су били наоружани само мачевима 
бацали су се у једној бици на непријатељске митраљезе не обазирући се 
нимало на то да ће изгубити живот. Без сумње, радило се о стратегији која 

11  J. Ва ген халс.,(2011) Ка ми ка зе-пи ло ти са мо у би це. Бе о град, стр. 85. 
12  K. Sche rer., (2001) Ka mi ka ze, стр. 117
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је била плод очајања. Суочени са неизбежним поразом и предајом што је 
представљало највећу срамоту и понижење војнику је овакво саможртвено 
умирање представљало једину могућност достојанствене смрти и 
спасавања части. У сваком случају, никакво „обожење“ није било обећано 
како би покренуло младе војнике ка таквој судбини. Камиказе се ничему 
нису надале, чак ни победи. Они који су жртвовали своје животе, повукли 
су и друге за собом. Што их је више умирало, преживели су осећали све 
већу срамоту и жељу да следе оне који су умрли. Списи који су припадали 
борцима јединица токотаи јасно откривају да је ово један од основних 
разлога због којих су се добровољци пријављивали. Није се радило само о 
психолошком притиску којем су без сумње војници били изложени, већ и о 
томе да се нису мирили са чињеницом да ће сачувати сопствене животе док 
око њих остали саборци жртвују своје. Смрт је постала омиљена сапутница 
пилота, о томе уверљиво сведоче подаци о порасту броја регрутованих 
добровољаца и листе чекања.13 

Развој јапанског духа (Нихон сеишин) бушидо и кодо

Објашњење феномена због кога је стотине младих Јапанаца дало 
животе за отаџбину, у историјском тренутку у ком је било очигледно 
да ће исход сукоба бити негативан по Јапан, задире у интиму јапанског 
менталитета и неизбежно указује на јапански образовни систем.

Јапански самурај, поред физичке снаге и руковања оружјем, 
упражњавао је духовне вежбе које су сматране и најважнијим делом обуке. 
Ниједан систем никада није био у стању да створи натчовека. Ипак, у 
јапанском случају, образовна методологија која се у основи заснивала на 
обредима и човековој слободној вољи, успела је да створи дубоко мисаону 
особу која се на бојном пољу претварала у застрашујућег ратника. Његова 
храброст која се често испољавала као фанатизам и презирање сопственог 
живота у корист дужности (гири) била је последица онога што Јапанци зову 
сеишин кјоику (духовно образовање или духовна вежба).14 Ни овај израз 
није лако превести. Термин сеишин, обично се повезује са умом, духом 
или намером. Али када се та и још једна именица сеишин и кјоику користе 
заједно карактеришу читав онај јапански дух (који се друкчије идентификује 
изразом нихон сеишин) који обухвата и последице патриотске и политичко-
религиозне природе. Посматрање бушида кроз последице етичке природе и 
учења кодоа које је цара стављало на прво место обликовали су менталитет 

13  M. Pin gu et., (1993) Vo lun tary de ath in Ja pan, стр. 227.
14  Из раз ги ри (не до слов но: осе ћај ду жно сти или од го вор но сти) те шко је пре ве сти 

на ин до е вроп ске је зи ке. У са гла сно сти пој ма ги ри сва ка ствар мо ра да бу де жр тво ва на на ол-
та ру ду жно сти. Ги ри се пр вен стве но за сни ва на ду ху ода но сти то јест на са мо жр то ва њу. Т. 
Ha ra da.,(1929) Ja pa ne se cha rac hter and Chri sti a nity. A study of Ja pa ne se et hi cal ide als as com
pa red with te ac hings of Chri sti a nity. Pa ci fic Af fa irs, 2(11) 693–698.
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камиказа у историјском тренутку велике кризе. Да би се потпуно разумео 
овакав начин размишљања, (прожет родољубивим осећањима а у исто време 
и дубоком религиозном оданошћу цару и царској породици као потомцима 
богиње Аматерасу оданошћу, која је ишла тако далеко да се огледала у 
давању сопственог живота за њих) треба се укратко осврнути на садржај 
горе наречених појмова бушидо и кодо. Током Средњег века у Јапану је 
постојала древна лоза ратника под именом самураји. Самураји су следили 
кодекс понашања бушидо (пут ратника)15 који је захтевао потпуну оданост и 
послушност свом господару или цару, (који је сматран непогрешивим богом) 
све до жртвовања сопственог живота.16 Бушидо је чинио срж јапанског 
образовања. Учитељи су подучавали методом бунбурјодоа (двоструког 
пута), то јест методом цивилног и војног образовања. Оба метода су била 
неопходна за стварање личности, као мушки (будо = метод борилачких 
вештина) и женски метод (бун = префињена ученост: књижевност, 
философија). Ови методи никада нису могли постојати одвојени па је и међу 
њима било неопходно успоставити склад.

Прави Јапанац је био љубитељ лепоте, осетљива и љубазна особа или 
како га је дефинисао Г. Г.Ровлеј: „дворјанин последњих дана периода Хеиан 
(794–1185)“.17 Овај пут је био пут мудрости.18 На пример, током Намбокућо 
периода (1336–1392) поред показивања војне способности (бу) ратници су 
настојали да одржавају културу (бун) и морали су да владају музичком и 
песничком уметношћу.19 Правило је установљено низом одредби и путем 
седам духовних начела (које још увек надахњује бушидо) ги: „када ситуација 
налаже да се умре, онда се мора умрети“; ју: „вештина и храброст обојени 
јунаштвом“; јин: „свеопште човекољубље“ (у овом случају љубав према 
отаџбини); реи: „исправно понашање“ (извршавање наређења); макото: 

15  Т. Са га ра је при ме тио да иако су се не ки аспек ти „рат нич ког пу та“ раз ви ли то-
ком сред њег ве ка, тер мин бу ши до се по ја вио са мо то ком пе ри о да Је до (1603–1876), ка да је 
кон фу чи јан ска ети ка за сно ва ла но ву мо рал ну осно ву рат нич ког ду ха по зна ту као ши до. На-
ве де но у Е. Oh nu ki-Ti er ney., (2002) Ka mi ka ze, che rry blos soms and na ti o na lisms: the mi li ta ri za-
tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story,Chi ca go, стр. 123. O Бу ши ду ме ђу огром ном ли те ра ту ром, 
I. Ni to be, Bus hi do,www.the re sa. co. jp./ni to be/ni to be. htm; T.Yama mo to.,(1979),Ha ka gu re, The 
bo ok of sa mu rai, New York; T. Ca me ron Hurst III (1990), De ath, ho nor and loyality стр. 511–527. 

16  C. Blom berg., (1991) Bet we en Hac hi man and Bud dha: bus hi do and the tra di ti o nal re
li gi ons in fe u dal Ja pan, Vol. 27, 21–39. E. J.Drea., (2003) In the ser vi ce of Em pe ror: es says on the 
im pe rial Ja pa ne se army, Lin coln. 

17  G. G.Row ley.,(1997) Li te rary ca non and na ti o nal iden tity: the ta le of Ge nji in Me i
ji Ja pan, Ja pan Fo rum, vol. 9, стр. 1–15. Пе ри од Хе и ан је пред ста вљен као „Тре шњи на пе сма“ 
ста рог ја пан ског ре жи ма. J. Ki ta ga wa., (1990) So me re flec ti ons on Ja pa ne se re li gion and its re
la ti on ship to im pe rial system, Ja pa ne se Jo ur nal of Re li gi o us Stu di es, 17, 2–3, стр. 129–178. Не ду-
го по што је цар Кан му пре ме стио пре сто ни цу из На ре у То кио (794.го ди не), ста ри цар ски си-
стем је до сти гао вр ху нац. 

18  Т. Des hi mary.,(1995) Lo Zen e le ar ti mar zi a li, стр.54–55.
19  E. Oh nu ki-Ti er ney.,(2002), Ka mi ka ze, che rry blos soms and na ti o na lisms: the mi li ta ri

za tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story, Chi ca go, стр. 32–33. 
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„потпуна искреност“ (доследност сопствених дела); меијо: „част и слава“ и 
шуги: „оданост“ (божанском цару).20 

Почетком XX века, јапански интелектуалац Инацо Нитобе (1862–
1933) поново је обрадио древна учења бушида у свом делу „Пут ратника и 
трговаца“ које је написао 1899. године. Остајући веран јапанској традицији 
и опчињен њоме, аутор је пут ратника представио у антимилитаристичком 
духу. Ипак, пишчев положај је убрзо пао у други план а књига је постала 
зборник јапанског национализма и на тај начин, обезбедила елементе за 
развој патриотског аксиома умрети за цара и отаџбину. Преобративши се 
убрзо у хришћанство, и претпостављајући да ће се убрзо изградити трајни 
међународни мир Нитобе је настојао да посредује између позиције Запада и 
позиције Излазећег Сунца. Између 1906. и 1913. године током своје наставе 
на Царском универзитету у Токију, огорчено се успротивио националној 
пропаганди, сугеришући да омладина треба да добије широко образовање 
универзалног карактера. Његова размишљања и наставна пракса дочекани су 
критикама и оптужбама, нарочито од припадника екстремне деснице. Током 
времена, међутим, и сам Нитобе је све енергичније усвајао патриотизам и све 
се више интересовао за нападе споља. Поново је разматрао древни бушидо 
из периода Меиђи и усвајао налазе компаративних студија поимања рата. 
Научници националисти су, са своје стране, обновили издања из периода 
Токугава (1603–1867) користећи их да поткрепе сопствене тврдње. Међу 
најчитанијим радовима, посебно се издваја „Хагакуре“, дело Т. Јамамота 
из 1716. године, које је постало канон обновљеног бушида. Неки пасажи у 
њему недвосмислено су давали значај војној крутости, истовремено поново 
позивајући на дужност ду ха (ги ри), на жр тву и ода ност (шу ги) ца ру (Тен но): 
„Ми си ја са му ра ја се са сто ји у уми ра њу“; „ва жни је је умре ти за го спо да ра 
(да и мјо 21 или тен но) на бој ном по љу не го уби ти не при ја те ља“; „су шти на 
са му рај ског жи во та је да по ну ди соп стве ни жи вот свом го спо да ру без окле-
ва ња“.22 Ни то бе о во де ло ни је де таљ но рас пра вља ло иде о ло шку нит оста лих 
спи са, шта ви ше отво ре но је ис ти ца ло ја пан ско је дин ство у бу ши ду: „Ви те-
штво (у ен гле ском тек сту штам па ном 1912. го ди не, бу ши до је пре ве ден тер-
ми ном chi va lry) је са мо ни кли ја пан ски цвет, јед нак свом обе леж ју, тре шњи
ном пу пољ ку“. На уч ни ца Еми ко Ону ки-Ти ер неј је при ме ти ла ка ко је Ни то-
бе тер ми ном „са мо ни кли“ на сто јао да ука же да ко ре не бу ши да тре ба тра жи-
ти у бу ди зму, шин то и зму, Кон фу ци је вим и Мен ци је вим уче њи ма, иако шин-
то и зам као је ди на до ма ћа ја пан ска ре ли ги ја пред ста вља нај ва жни ји фак тор.23 

20  Т. Des hi mary., (1995) Lo Zen e le ar ti mar zi a li, Mi la no, стр. 19. Са му рај ко ји би пот-
пу но ис пу нио „пра ви ло“ чак и по сле смр ти би са чу вао соп стве ну част. 

21  До слов но: „Ве ли ко име“. Го спо дар про вон ци ја, на ро чи то под се ћа на вла сни ка 
европ ских фе у да.

22  Е. Oh nu ki-Ti er ney., (2002) Ka mi ka ze, che rry blos soms and na ti o na lisms: the mi li ta ri
za tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story, Chi ca go, стр 124.

23  Ви ди исто стр. 125
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Та кво ту ма че ње пот кре пљу је још 1931. го ди не и Ри чард Пон сон бај Фа не: 
„Пре ма мом раз у ме ва њу, бу ши до је про из вод шин тоа иако се не мо же сма-
тра ти спон та ном по ја вом. Из ме ђу оста лог бу ши до се мо же пре ве сти тер ми-
ни ма као што су ви те штво (chi va lry) или ода ност (loyalty).“ Кон цепт па три-
о ти зма у Ја па ну пред ста вљен је шин то и змом јер се ни ко не мо же на зва ти 
шин то и стом, а да пр вен стве но не бу де па три о та.24 У јед ном спи су из 1933. 
го ди не, Ни то бе на мно гим ме сти ма ис ти че на ци о на ли зам, на гла ша ва ка ко је 
срам но да вој ник не бу де одан ца ру и та ко при бли жа ва иде ју бу ши да иде-
о ло шком си сте му ца ри зма (тен но сеи).25 Пре ма Ни то бе о вом ми шље њу, бу-
ши до је пред ста вљао ис по ља ва ње ја пан ског ду ха (ја ма то та ма шии), оте ло-
тво ра во ре ње шта ви ше ду ха чи та вог на ро да, а не са мо вој нич ке кла се. 

Још од 1872. го ди не ја пан ско школ ство је над зи ра ла др жа ва а Цар ски 
указ (Кјо и ку ћо ку го) је на ла гао да основ на на че ла мо ра ју да бу ду у скла ду са 
ко ку та и ем, „фор мом на ци о нал не др жав но сти“ или „основ ном ка рак те ри-
сти ком цар ства“. Из ове пер спек ти ве про из ла зио је им пе ра тив да се не гу ју 
оне вр ли не (јин ги шу ко) ко је су сма тра не и из во ром основ них ка рак те ри сти-
ка ја пан ског цар ства: до бро чин ство, прав да и си нов ска по бо жност по ста ла 
су око сни ца би ло ко јег обра зов ног про гра ма, с об зи ром да основ на ка рак те-
ри сти ка ја пан ског цар ства во ди по ре кло од ове че ти ри вр ли не. Го ре на ве де-
не вр ли не, ме ђу тим, ни су исто риј ски про из вод ја пан ске кул ту ре, већ су пре-
у зе те из Кон фу ци је вих и спи са дру гих ки не ских фи ло со фа. Шин то и зам пе-
ри о да То ку га ва (1603–1867) на шао је у кон фу ци јан ским уче њи ма дра го це-
ни осло нац за бу ђе ње на ци о нал ног ду ха пре на гла ша ва ју ћи ону иде ју ода но-
сти ко ја је са да тре ба ло да се ис ко ри сти на нај бо љи мо гу ћи на чин. Ни јед-
на од ред ни ца Ја па на ца не би би ла це ло ви та ако би се за не ма рио овај њи хов 
глав ни ква ли тет; од но сно, би ло би не мо гу ће да се про ник не у са му су шти ну 
ја пан ског ду ха без аде кват ног схва та ња „ду ха ода но сти“. Ал фу и оме гу бу-
ши да пред ста вља кон цепт „шу ги“.26 На ја пан ским уни вер зи те ти ма, „ја пан-
ски дух“ је не го ван и кроз по себ не кур се ве шу шин (мо рал не сту ди је) или ко
ку мин до то ку (на ци о нал на ети ка). Сту ден ти су чи та ли фи ло соф ске тек сто-
ве и ту ма чи ли их уз по моћ до це на та ко ји су би ли аде кват но при пре мље ни у 
све тлу Цар ског ука за о обра зо ва њу (кјо и ку ћо ку го), шин тоа (кок ка шин то) 
и ко ку та иа. Од 1931. го ди не (тј. од на па да на Ман џу ри ју) ко ку мин до то ку 
(на ци о нал на ети ка) је по при ми ла још јед но на ци о на ли стич ко зна че ње. Но-
ви курс узео је име ко до (цар ски пут). Ова реч је за Ја пан це има ла ве о ма ду-
бо ко зна че ње, ко је је по ве за но са нај ва жни јим ис по ља ва њем ја пан ског ду-
ха, то јест обо жа ва њем цар ске по ро ди це, по но сом на соп стве ну исто ри ју и 

24  R. Pon sonby-Fa ne., (Јаn-Jun 1931), The vi cis si tu des of Shin to, The Jo ur nal of the 
Royal An thro po lo go i cal In sti tu te of Gre at Bri tain and Ire land, vol. 61, cтр. 1–25

25  I. Ni to be., (1972) The Works of Ina zo Ni to be, (Bus hi do to Sno nin do),The aut hor’s En-
glish works, re prin ted from Ni to be Ina zō zen shu, Kyobunk wan, Uni ver sity Tokyo Press 324–336.

26  L. Sac co., (2004) Su mo, shin to e iden ti tà cul tu ra le del Gi ap po ne, Stu di e Ma te ri a li di 
Sto ria del le Re li gi o ni, 70, n. s XXVI II, 2, 2004, 365–391. 
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све шћу о при па да њу ло зи ко ју шти те бо го ви.27 На ци о на ли стич ка ве ра ко ја 
је пот кре пљи ва ла оства ре ње „цар ског пу та“ ни је пред ста вља ла ни шта дру-
го до Ни хон се и шин (сна гу ја пан ског ду ха). Те мељ ко ји је про ду хо вио ко до 
био је иден ти фи ко ван у тзв. ду ху ка му на га ра (древ но на че ло ја пан ске ре ли-
ги је пре ма ко ме се све пре пу шта бо жан ском про ми слу, без упли та ња људ-
ског на у ма) . Да кле, сна га ја пан ског ду ха, њен су штин ски об лик је про зван 
ка на га ра до (тј. Пут кан на га ра).28 Ако је по ли тич ки кон цепт ко до чвр сто био 
струк ту и ран у цар ски и ари сто крат ски си стем, он да је са ре ли гиј ске тач ке 
гле ди шта по јам ко до био по ве зан са шин то и стич ком ми то ло ги јом и по себ-
но са цар ским си сте мом (тен но сеи) и бо жан стви ма (ка ми). У том сми слу 
де ло Ко ђи ки („за пи си о древ ним до га ђа ји ма“, че сто сма тра но ја пан ском би-
бли јом), по твр ђу је да је: „све ти пре сто за сно ван у тре нут ку раз два ја ња не ба 
и зе мље“. Ово ве ро ва ње је би ло при сут но у цар ском про гла су сле де ћим ре-
чи ма: „Све ти цар је не при ко сно вен“. У зва нич ном ко мен та ру прин ца Итоа 
то се по твр ђу је: „Цар по ти че са Не ба, ње го ва лич ност је бо жан ска и све та, 
ње го ва власт се про те же над свим ње го вим по да ни ци ма. Ипак, по треб но је 
под ву ћи да при дев „бо жан ски“ у шин то и зму „озна ча ва не што из ме ђу нат чо-
ве ка и нат чо ве чан ског“29 где оно „бо жан ско“ и оно „људ ско“ у уни вер зу му 
че сто ску па чи не јед ну исту ствар.30 

Кра так про фил шин то ре ли ги је 

При са гле да ва њу ста ту са ца ра, као што се ви де ло, шин то и зам је имао 
ве ли ки зна чај на ми то ло шком пла ну. У прет ход ном де лу украт ко је ис так нут 
од нос из ме ђу цар ског пу та (ко до) и ја пан ског ду ха кан на га ра. Ка ко би се бо-
ље раз у ме ла по ли тич ко-ре ли гиј ска и дру штве на зна че ња по треб но је украт-
ко ана ли зи ра ти осо би не шин тоа.31 Од дав ни на је кан на га ра у осно ви пред-
ста вљао си стем ве ро ва ња у скло пу нај ва жни је ре ли ги о зне тра ди ци је ја пан-
ског на ро да. Тек то ком об но ве цар ске вла сти у пе ри о ду Ме и ђи (1868–1912) 
кан на га ра је кон крет но фор ма ли зо ван и де фи ни сан као „пут бо го ва“ (кан
на га ра но ми ћи). Раз лог ова квог ка сни јег схва та ња ле жи у чи ње ни ци да се, 
иако из во ри кан на га ре да ти ра ју још од мит ског до ба, тек кра јем де вет на е-
стог ве ка ја ви ла за ми сао о оства ре њу цар ства чи је је основ но на че ло би ло 

27  G. M.Fis her., (1940) Main dri ve be hind Ja pa ne se na ti o nal po li ci es, Pa ci fic Af fa irs Vol. 
13, No. 4, Uni ver sity of Bri tish Co lom bia, стр. 381–392.

28  S. Ko no., (1940), Kan na ga ra no mic hi, Mo nu men ta Nip po ni ca Vol 3:2, 369–391 
29  I. Ni to be., (1929),The re li gi o us sen se of ja pa ne se pe o ple, Pa ci fic Af fa irs, Uni ver sity of 

Bri tish Co lum bia, Vol. 2, No. 2, стр. 58–64.
30  I. Ni to be.,(1936) Lec tu res on Ja pan. An outli ne of the de ve lop ment of the Ja pa ne se pe

o ple and the ir cul tu re, Tokyo стр. 148–151.
31  „Чи та вим ја пан ским остр вом вла да цар ко ји има ду хов ну и све тов ну моћ као и 

код нас па па“ J. Ru iz De Me di na., (1990) Do cu men tos de Ja pon 1547–1557, Is ti tu to Sto ri co del la 
Com pag nia di Ge sù, Ro ma, стр. 61–62.
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екс па зи о ни стич ко. Овим ви ђе њем кан на га ра но ми ћи је по и сто ве ти ла прин-
ца са но вим ја пан ским во ђом. 

Пр во бит ни шин то и зам (ве ро ва ње у ка ми је) че сто је пред ста вљан као 
ре ли ги ја бо жан ста ва не ба и зе мље, чи ја је ро до на чел ни ца бо ги ња Сун ца 
Ама те ра су Оока ми. Ра ди ло се о сло же ним ло кал ним ве ро ва њи ма ко ја су 
обра зо ва ла осно ву бо га те ми то ло ги је. Она ко ја је озва ни че на од осмог до 
де се тог ве ка, пре све га пре ко Ко ђи ки ја („За пи си о древ ним до га ђа ји ма“), 
хро ни ке Ни хон ги и тек ста устав ног ка рак те ра Ен ги ши ки (Устав из пе ри о да 
Ен ги, од 901–923 го ди не).32 Ме ђу мно штвом бо жан ста ва (јао јо ро зу но ка
ми), из два ја се бо ги ња не ба (Ама те ра су Оми ка ми), цар ски пре дак, та ко ђе 
сма тран ка ми јем у си сте му кан на га ра. Мо же се ре ћи да по сма тра ју ћи ства ри 
на овај на чин, ду шу шин то и зма пред ста вља од нос из ме ђу кан на га ра но ми
ћи, цар ске ди на сти је и ја пан ског на ро да.33 Мо рис Пин ге је де фи ни сао шин то 
„(пут бо го ва), као аутох то ну ја пан ску ре ли ги ју, за сно ва ну на раз ли чи тим ло-
кал ним кул то ви ма“.34 Име шин то (тј. пут камиjа) је ско ва но тек по сле усва-
ја ња бу ди зма (ше сти век по сле Хри ста) да би се раз ли ко вао од ове ре ли ги је 
по зна те као бу цу до (Бу дин пут).35 Тер мин „шин то“ је на стао спа ја њем две-
ју ки не ских ре чи: „шин“ (кин. „шен“), што ће озна ча ва ти бо жан ство (ка ми), 
и „то“ или „до“ (кин. тао), што зна чи пут. Име ни ца „ка ми“ од но си се и на 
ду хо ве и на бо жан ство као обје кат кул та. Ра ди се о из ра зу ко јим се, ме ђу-
тим ука зу је по што ва ње и ду хо ви ма све та ца и пле ми ћа, чи ме се исто вре ме-

32  R. Pon sonby-Fa ne., (Јаn-Jun 1931), The vi cis si tu des of Shin to, The Jo ur nal of the 
Royal An thro po lo go i cal In sti tu te of Gre at Bri tain and Ire land, vol. 61, cтр. 2. 

33  S. Ko no., (1940), Kan na ga ra no mic hi, Mo nu men ta Nip po ni ca Vol 3:2, стр. 369–382.
34  M. Pin gu et., (1993),Vo lun tary de ath in Ja pan, стр. 340.
35  Бу ди зам је зва нич но уве ден у Ја пан 552. го ди не тек „ка да је не ки ко реј ски принц 

упу тио са ко реј ског по лу о стр ва иза сла ни ке у Ја пан да би до био вој ну по моћ. Ме ђу да ро-
ви ма ко је су иза сла ни ци до не ли са со бом би ли су не ки спи си и ма ле Бу ди не ста туе“. W.K. 
Bun ce.,(1964) Re li gi ons in Ja pan, Bud dhism, Shin to, Chri sti a nity, Ru tland–Tokyo, 4. R. Pet ta zo-
ni.,(1929) La mi to lo gia gi ap po ne se secondо il pri mo li bro di Ko ji ki, Bo log na стр. 1–28. „Ја пан ска 
ми то ло ги ја по пр вој књи зи Ко ђи ки ја“ украт ко опи су је ре ли гиј ску исто ри ју Ја па на, на гла ша-
ва ју ћи нај зна чај ни је фа зе. По ла зе ћи од са мих по че та ка усва ја ња бу ди зма ко ји пре ма ми шље-
њу ауто ра пред ста вља ју пре ла зак од ис кљу чи во на ци о на ле ре ли ги је на ре ли ги ју над на ци о-
нал ног ка рак те ра. Пе та цо ни от кри ва да су до осмог ве ка по сле Хри ста шин то и зам и бу ди-
зам за јед но оби та ва ли, раз ли ко ва ли се али се ни су су ко бља ва ли. Ако се по чет ком де ве тог ве-
ка, из ме ђу две сло же не ре ли ги је по ја ви ла јед на вр ста син кре ти зма ко ја је под ста кла раз ли чи-
те бу ди стич ко-шин то и стич ке си сте ме ме ђу ко ји ма је пре о вла дао обо стра ни спо ра зум(ри о бу
шин то) у ме ђу вре ме ну се ис по љио је дан по крет као ре ак ци ја на тај сред њо ве ков ни син кре-
ти зам ко ји се ис по ља ва на ро чи то ни ши рен шу (1222–1282) бу ди зму пе ри о да Ка ма ку ра (1186–
1333). Пра те ћи глав не то ко ве, на уч ник ана ли зи ра шин то ко ји је кре нуо од ре ли гиј ске фа зе. 
Она је за по че ла у Ја па ну 1868. го ди не ка да је по ред об но ве ко ја је спро во ђе на то ком пе ри о-
да Ме и ђи, по сто ја ла на ме ра да се ре ин те гри шу на ци о нал не вред но сти. Пе та цо ни успе ва да 
до ка же ка ко су па три о ти зам, гра ђан ска свест и ода ност уве ли ча ни у шин то и стич кој ви зи ји и 
ка ко су на тај на чин они ус пе ли да пре о бра те ја пан ску ре ли ги ју у на ци о на ли стич ку ин сти ту-
ци ју, на ро чи то ка да се по вла шћен по ло жај шин тоа на шао у су ко бу са про гла ше њем рав ноп-
трав но сти свих ре ли ги ја(Указ из 1889. го ди не). Шин то је по ми шље њу Пе та цо ни ја од са мог 
свог на стан ка био „ре ли ги ја отаџ би не и пут спа се ња“
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но ис ти чу и њи хо ве вр ли не и њи хов ауто ри тет. По сто је, до ду ше, по ја ве или 
пред ме ти ко ји не спа да ју у ову ка те го ри ју, али исто вре ме но по се ду ју вр ли-
не ка ми ја, као што су ре ке, пла ни не или жи во ти ње.36 Кључ на реч „то“ мо же 
да бу де пре ве де на као „пут“ и на тај на чин шин то, по ред то га што је пут ка-
ми ја (бо го ва, ду хо ва), под ра зу ме ва он да пот пу ну ве ру у ко смос у свој ње го-
вој све о бу хват но сти.37 Та ква пре о вла ђу ју ћа ре ли ги ја у Ја па ну би ла је са ста-
вље на од ра зних бо жан ста ва ме ђу ко ји ма се из два ја ла Ама те ра су Ооми ка-
ми, као и ра зни ду хо ви пре да ка. На су прот ова квом раз у ме ва њу да шин то и-
зам тре ба по сма тра ти као до вр ше ни ре ли гиј ски си стем по ли те и стич ке при-
ро де, с об зи ром на то да не ма раз ви је ну те о ло ги ју већ сло же ну ми то ло ги ју, 
об ре де и култ, мо ли тве, пра зни ке, све штен ство и ве ро ва ње у ра зна над људ-
ска би ћа, као што су ка ми ји Ка рел До бе ла е ре сма тра да шин то ни је ре ли ги ја 
већ пре сим бо лич ко из ра жа ва ње на род не кул ту ре, „про сла вља ње тра ди ци-
ја ја пан ских ко ре на“. Сва ка ко је по треб но при ме ти ти, сма тра До бе ла е ре, да 
шин то и зам ни је кон вен ци о нал на ре ли ги ја као што су бу ди зам или хри шћан-
ство, већ у нај бо љем слу ча ју опе ра тив на ре ли ги ја. Соп стве ним ми то ви ма и 
ти пич ним об ре ди ма шин то се по и сто ве ћу је са су шти ном ја пан ске исто ри је 
и са ја пан ском тра ди ци јом уоп ште. Ка ми ји ко ји су би ли обо жа ва ни у шин-
то и стич ким све ти ли шти ма или хра мо ви ма не ка да су има ли људ ске об ли ке. 
Шин то и зам не ма ни свог осни ва ча, ни Све то пи смо, али из гле да да се тру-
ди да ове не до стат ке на док на ди од но сом пре ма ду хо ви ма пре да ка или ца-
ру. Ње го ва ми то ло ги ја иде до при че о ства ра њу не ба и зе мље и ра зних по-
ко ле ња бо го ва, ме ђу ко ји ма су кључ ни Иза на ги и Иза на ми ко ји су ство ри-
ли ја пан ска остр ва и бо го ве при ро де.38 Низ ле ген ди ко је по др жа ва зва нич-
на исто ри о гра фи ја, под у пи ре иде ју о на стан ку цар ске ди на сти је као по то ма-
ка бо ги ње Ама те ра су, ко ја је на зе мљу по сла ла свог уну ка Ни ни ги ја да вла-
да у ње но име та ко што му је пре да ла обе леж ја цар ске вла сти ко ја се и да нас 
по шту ју: огле да ло, мач и све те би се ре.39 При ли ком си ла ска на зе мљу, Ни-
ни ги ја је ис пра ти ло низ бо го ва, ме ђу ко ји ма су би ли и пре ци све ште нич ког 
ста ле жа и ра зних кла но ва. Ни ни ги јев по то мак је био Ђин му тен но, ко ји је 
по пре да њу осно вао цар ску ло зу. Њи ме се за вр ши ло до ба бо го ва и за по че ло 
до ба љу ди.40 Мит ов де не дво сми сле но има по ли тич ко зна че ње: он афир ми-
ше бо жан ско по ре кло ја пан ског на ро да и оза ко ња ва моћ цар ске ло зе ко ја ди-
рект но по ти че од бо ги ње Сун ца Ама те ра су. 

36  S. Ono, (1962) Shin to,-Тhe ka mi way, Ru tland, стр. 6.
37  D, Sab ba tuc ci.,(1998) Po li te i smo, II. In doira ni ci, Ger ma ni, Gi ap po ne, Co rea, Ro ma, 

стр. 670–690.
38  Ј. Ki ta ga wa., (1987) So me re marks on shin to, HR, 27, стр. 227–245.
39  R. Pon sonby-Fa ne., (Јаn-Jun 1931), The vi cis si tu des of Shin to, The Jo ur nal of the 

Royal An thro po lo go i cal In sti tu te of Gre at Bri tain and Ire land стр. 1 и 6.
40  A. Bre lich., (1995) In tro du zi o ne al la sto ria del la re li gi o ne, Pi sa-Ro ma стр. 245–247. 
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Ко ку таи и Тен но сеи: кри тич ка сту ди ја о ја пан ској 
цар ској ин сти ту ци ји 

У ја пан ском школ ском си сте му, на ро чи то за вре ме Дру гог свет ског ра-
та, за да так на став ног осо бља се пр вен стве но са сто јао „у ду жно сти ма пре-
ма цар ској лич но сти“. Ово је је дан од раз ло га, ка ко на во ди Јо зеф Ки та га ва, 
ни за јав них из ла га ња о је дин ству ја пан ског на ци о нал ног те ла, са на ро чи-
тим освр том на ми сти ку ја пан ског ет но са и ва жност па три о ти зма и ода но-
сти вла да ру.41 По Ки та га ви, по сто је три основ не тач ке на ко ји ма се за сни ва-
ло основ но обра зо ва ње: 

А) Сла ва ко ку таи-а се за сни ва ла на цар ској вла да ви ни (тен но сеи) ко-
ја је во ди ла по ре кло од не пре ки ну те бо жан ске ге не а ло ги је. Овај до га ђај је 
упу ћи вао на бо ги њу Ама те ра су Оми ка ми, ко ја је по ле ген ди уста но ви ла да 
ће ње ни ди рект ни по том ци веч но вла да ти ја пан ским остр ви ма.

Б) Ја пан ска ин сти ту ци ја цар ства ни је за ви си ла од мо рал них вр ли-
на или по ли тич ких спо соб но сти већ од пре но ше ња „веч ног цар ског ду ха“ 
(тен но реи) ко ји се об на вљао то ком об ре да да и ђо саи (пра зни ка то ком ко јег 
је но во и за бра ни цар при но сио пр ви не же тве сво јим цар ским пре ци ма и дру-
гим ка ми ји ма).42 

В) пре сто је са др жао че ти ри глав не од ли ке. Ње гов но си лац је сма тран 
жи вим ка ми јем (бо жан ством) и исто вре ме но ја пан ским пр во све ште ни ком, 
за тим је ди ним за ко ни тим ре ген том на ци о нал ног са ве за чи је су мо ћи би ле 
слич не они ма ко је је по се до вао pa ter fa mi li as у ста ром Ри му.43 

Шко ле су про па ги ра ле па три о ти зам и гра ђан ски мо рал кроз под у ча-
ва ње етич ких нор ми (шу шин). За раз ли ку од ра ни јег пе ри о да Ме и ђи, ка да 
су са мо са му рај ски си но ви мо гли на сле ди ти сво је оче ве и на пра ви ти вој-
ну ка ри је ру, уни вер за ли зо ва но пра во при ја вљи ва ња за вој ни ке је са да пред-
ста вља но као сва ком до сту пан не про це њив дар на ме њен ца ру и исто вре ме-
но као по себ на при ви ле ги ја, ко јом се слу жи на ци ји. Је дан од раз ло га ко ји је 
оправ да вао жар ку љу бав пре ма слу же њу отаџ би ни би ло је ства ра ње шин-
то и стич ке др жа ве ко ја је на су прот фи де и стич ким убе ђе њи ма, шин то пре-
тво ри ла у нат кон фе си о нал ни па три о ти зам.44 Цар ска лич ност је у ње му би-

41  Ј. Ki ta ga wa., (1994) The Ja pa ne se ko ku tai, HR, 13,3, , 209–226. У ја пан ској сим бо-
ли ци им пе ра тор je био вр хов ни вој ни за по вед ник и вр хов ни све ште ник. 

42  D. C. Hol tom., (1972) Ja pa ne se en thro ne ment ce re mo ni es, Tokyo; R. S.El wo od., (1973) 
The fe ast of kin gship: ac ces sion ce re mo ni es in an ci ent Ja pan, Mo nu men ta Nip po ni ca, Tokyo.

43  E. Coc chia., (1909) Il Gi ap po ne vit to ri o so, ov ve ro la Ro ma dell’Estre mo Ori en te, Mi-
la no. Ме ђу ши ро ком ли те ра ту ром о тен ну (ца ру) по гле да ти сле де ће: D. De Pal ma, (1992) No
te sull’ori gi ne del ti to lo im pe ri a le Ten nō Ri vi sta de gli Stu di Ori en ta li, 66, 1–2, 1992 Исти аутор., 
Il ten nō gi ap po ne se: sto ria, mi to e re al tà di una is ti tu zi o ne im pe ri a le, 1999, Ro ma, P. Cor ra di ni., 
Ten nō gi ap po ne se e hu ang di ci ne se: una com pa ra zi o ne in Aistu gia, XVI II, Me ra no. 27–30, Ot to-
bre 1994,Ve ne zia 1995, 103–120.

44  Ki ta ga wa Jo seph., So me re flec ti ons on Ja pa ne se re li gion and its re la ti on ship to im pe
rial system, Ja pa ne se Jo ur nal of Re li gi o us Stu di es, 17, 2–3, 1990, 171–173. 
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ла из ра зи то иде а ли зо ва на. Ве ћи на ја пан ских по сле рат них ин те лек ту а ла ца, 
упр кос то ме што је жи ве ла у вре ме пе ри о да Ме и ђи, ис по ља ва ла је из ра зи-
ту мр жњу пре ма цар ском си сте му (тен но сеи), по себ но пре ма ца ру Хи ро хи-
ту и ње го вом др жа њу то ком Дру гог свет ског ра та. На За па ду ова те ма ни је 
на исти на чин про бле ма ти зо ва на. Ра зни про у ча ва о ци су усме ри ли па жњу на 
по је ди нач не аспек те жи во та ца ра из пе ри о да Ме и ђи, а да при том ни ко ни-
је на пи сао ње го ву би о гра фи ју ни ти обра тио па жњу да су ца ре ви, као и ари-
сто крат ске по ро ди це, по ти ца ли од бо го ва. Су пер и ор ност цар ске ло зе ни је 
би ла за сно ва на на соп стве ној по бо жно сти већ на ле ги ти ма ци ји њи хо вог ро-
до на чел ни ка (уђи га ми) вр хов не бо ги ње Ама те ра су Ооми ка ми. У скла ду са 
ова квим убе ђе њем, им пе ра то ри су се по угле ду на ша ма не, на ла зи ли из ме ђу 
љу ди и ду хо ва не ба и зе мље. Са мо им пе ра тор ни је био по сед нут ни ка квим 
ду хом ни ти ика квим про роч ким спо соб но сти ма. Што се по ме ну те це ре мо-
ни је да и ђо саи ти че, за ко ју се ве ро ва ло да цар ски дух та да пре ла зи са ца ра 
прет ход ни ка на оног ко ји га на сле ђу је, мно ги про у ча ва о ци су ука за ли на од-
су ство на уч них до ка за ко ји би би ли основ та квог ве ро ва ња. Из ме ђу оста лог, 
нео п ход но је би ло под ву ћи да у пе ри о ду од 1466. до 1867. го ди не це ре мо-
ни ја ни је про сла вља на, као и то да ова окол ност ни је до при не ла да се ума-
њи ле ги ти ми тет на вод не све то сти императорâ тог вре ме на. Оли гар хи ја пе-
ри о да Ме и ђи је уз ди гла ца рев по ло жај као цен трал ни стуб ја пан ске др жа-
ве, про гла сив ши га чак бо гом.45 Обо жа ва ње им пе ра то ра, пре ма не ким на уч-
ни ци ма, би ло је пре у ве ли ча но, на ро чи то ме ђу ин те лек ту ал ци ма на ци о на-
ли сти ма и вој ним за по вед ни ци ма и на ро чи то по сле ра та са Ки ном.46 Са ове 
тач ке гле ди шта, при руч ник за на став ни ке (ко ку таи но хон ги) је по твр ђи вао 
да је цар био аки цу ми ка ми (тј. „оте ло тво ре но бо жан ство“), иако ни је све-
зна ју ћи и све мо гу ћи Бог у хри шћан ском сми слу ре чи.47 По ред то га у тек сту 
при руч ни ка о на ци о нал ној ети ци из 1940. го ди не сто ји да је на род сма трао 
ца ра бо гом, ди рект ним по том ком бо ги ње сун ца Ама те ра су, ова од ред ни ца 
ни ка да ни је по ста ла су штин ском у си сте му ве ро ва ња. У та квим окол но сти-
ма, цар Хи ро хи то пе ри о да Шо ва (1926–1986) је пр вог ја ну а ра 1946. го ди не, 
по сле без у слов не пре да је Ја па на по твр дио да је већ знао да све тост ње го ве 
лич но сти не по ти че од ве ро ва ња по ко ме је он сма тран бо гом, већ са мо од 

45  По сто ји уве ре ње ко је осло нац на ла зи у Ко ђи ки ју и Ни хон ги ју, да су и пре 1945. 
го ди не ја пан ски ца ре ви сма тра ни бо го ви ма. Та кво ви ђе ње ме ђу тим не ма осно ва: из во ри за-
пра во опи су ју бо жан ско по ре кло цар ске ди на сти је, али ца ре ве не сма тра ју бо жан стви ма. За 
раз ли ку од ста рог Егип та или Ри ма у Ја па ну ни је по сто јао култ жи вих бо го ва. Над моћ цар-
ске по ро ди це се ни је се за сни ва ла на ве ро ва њу у ње но бо жан ство већ у ње но бо жан ско по-
ре кло од бо ги ње Ама те ра су. Та ко ђе, ни је дан до ку мент из пе ри о да Ме и ђи ни је твр дио да је 
цар жи ви бог. 

46  У мар ту 1935. го ди не, ца рев ге не рал и по моћ ник Хон ђо Ши ге ру му је из ја вио:” 
вој ска се кла ња Ва шем Ве ли чан ству као оте ло тво ре ном бо жан ству. S. Ho njo., Em pe ror Hi ro-
hi to and Chi es Aide-de-Camp: The Ho njo di ary, 1933–1936, Tokyo.

47  Жи ви ка ми (Им пе ра тор) ни је мо но те и стич ки Бог, већ по ли те и стич ко бо жан ство, 
бу ду ћи да је и сам шин то и зам по ли те и стич ка ре ли ги ја. 
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ве ро ва ња да је он по то мак бо ги ње Ама те ра су. Бо жан ско по ре кло би ло је не-
мо гу ће не ги ра ти због то га што је оно омо гу ћа ва ло ле ги тим ност цар ској ди-
на сти ји да упра жња ва ре ли ги о зне об ре де и да вр ши уло гу по сред ни ка из-
ме ђу бо жан ста ва и љу ди. Ипак, Хи ро хи то је истог да на ка да је про гла сио да 
ни је бог при нео жр тву за но ви по че так го ди не као што је то од у век чи нио. 

Моћ сим бо ла: са му ра ји и са ку ра

То ком опе ра ци је ка ми ка за - ка ко на гла ша ва Еми ко Ох ну ки-Ти ер неј 
– би ла су при сут на два сим бо ла ко ја су кра си ла хра бре рат ни ке Из ла зе ћег 
сун ца то ком Дру гог свет ског ра та, дух са му ра ја и ла ти це тре шње (са ку
ра).48 Сим бо ли ка тре шњи них цве то ва на ла зи ла је сво је ме сто у иде о ло ги ји 
по ко јој је је ди ни сми сао био умре ти за ца ра и отаџ би ну. Сим бо лич ка вред-
ност цве ћа обич но се од ре ђу је при род ним свој стви ма јед ног цве та (јап. ха
на), док се сва кој сор ти мо же при пи са ти по себ ни сми сао. Цве то ви углав ном 
пред ста вља ју ле по ту и не си гур ност по сто ја ња. Цве ће је че сто по ве зи ва но и 
са цар ством све то сти и му шким и жен ским бо жан стви ма. Коноха-на Са ку
ра-хи ме (Го спо ђа ко ја са ди др ве ће) на при мер, нат при род но је би ће ја пан ске 
ми то ло ги је, ви ла чи је је обе леж је тре шњи на ла ти ца. Због то га што по ве зу-
ју бо жан ства и љу де, цве то ви су че сто пред ста вља ни као при нос бо го ви ма, 
а по не кад су сма тра ни бо жан ском на гра дом ис прав ним љу ди ма. У древ ном 
Ја па ну пи ри нач је био биљ ка par ex cel len ce (ми зу хо) пре вас ход но због ве ро-
ва ња да су ње го ви кла со ви уто чи ште бо жан ским ду ша ма. У об ли ку зр на ра-
сти ње је у свој сво јој це ли ни пред ста вља ло си лу ко ја об на вља зе мљи ште. 
Тре шњи ни цве то ви (са ку ра)49 су чи ни ли ме та фо рич ки екви ва лент, а та ко ђе 
су сим бо ли са ли и жи вот ну енер ги ју. Осо бе но сти са ку ре су при сно по ве за не 
са ја пан ском ви те шком тра ди ци јом (бу ши до). Тре шњин цвет је сим бол чи-
сто те, ода но сти и хра бро сти и за то је био оми ље но обе леж је рат ни ка (бу ши). 
Ка да цвет до стиг не нај ви ши сјај, одво ји се од ста бла и уве не па да ју ћи на зе-
мљу, исто као што су се са му ра ји одва ја ли у цве ту мла до сти од соп стве ног 
жи во та, па да ју ћи на бој ном по љу. Ову ме та фо ру ве што ком по ну је јед на ја-
пан ска из ре ка:” Ха на ва са ку ра ги хи то ва бу ши (нај леп ши цвет је тре шња 
а нај бо љи чо век је рат ник)”. Ла ти ца тре шњи ног цве та, де ли кат на и про ла-
зна, че сто иши ба на ве тром и не пром ње на у сво јој ле по ти, би ла је сим бол 
иде ал не смр ти, уда ље не од све тов них же ља и про ла зно сти жи во та, обе леж је 
рат нич ке ду жно сти са му ра ја и суд би не ко ја га је че ка ла. Тре шњи ни цве то
ви са ма те ри јал не тач ке гле ди шта ни су има ли ве ли ку вред ност али су би ли 
ве о ма ва жни на емо тив ном пла ну. Есте ти ка са ку ре, у том сми слу, из вор но 

48  E. Oh nu ki-Ti er ney.,(2002) Ka mi ka ze, Che rry blos soms and na ti o na lisms: he mi li ta ri-
za tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story, Chi ca go. стр. 165.

49  Пу по љак тре шњи ног цве та (на ја пан ском са ку ра) је је дан од сим бо ла ја пан ске на-
ци је. N. Miyairi, Sa ku ra: che rry blos soms in Ja pa ne se cul tu re, http://www2.ha wa ii. edu.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 373

умет ну та у зе мљо рад нич ку ко смо ло ги ју, по ста ла је оруж је у ру ка ма ја пан-
ске вла де ко је је слу жи ло про па ги ра њу жр тво ва ња ка ми ка за за ца ра. То ком 
нај ве ће мо би ли за ци је (1944–1945), ме та фо ра тре шњи ног цве та је пред ста-
вља ла ја пан ски ро до слов; та ква ре то рич ка упо тре ба на гла ша ва ла је функ-
ци ју цар ског сло га на са ку ре: умре ти за ца ра и отаџ би ну.50 То је сми сао у ко-
јем је пи сао и ка ми ка за Ју зу ру Ога та пре сво је по след ње ми си је: „мо је те-
ло ће па сти као тре шњи на ла ти ца али ће мој дух жи ве ти и шти ти ти ову зе-
мљу за у век.“ У се ћа њи ма јед ног дру гог пи ло та ка ми ка зе за бе ле же но је, та-
ко ђе, да мла ди рат ни ци жи ве то ли ко крат ко да би се њи хов жи вот мо гао упо-
ре ди ти са мо са про ла зно шћу ла ти це тре шњи ног цве та.51 Раз вој сим бо ли ке 
са ку ре опи са ла је Е. Ох ну ки-Ти ер неј, ста вља ју ћи је у кон текст на род не вој-
ске чи ји је сми сао да ри ва ња жи во та за ца ра и отаџ би ну, тог нај ви шег естет-
ског из ра за опе ра ци ја од ре да ток ко таи. Они ши је име но вао све од ре де ка-
ми ка за име ни ма ко ја се од но се на раз не вр сте тре шњи них цве то ва: Ха цу за-
ку ра таи (Је ди ни ца ра ног тре шњи ног цве та), Ја ма зу ка ра таи (Од ред пла нин
ског тре шњи ног цве та), Ама зу ка ра таи (Еска дри ла не бе ског тре шњи ног цве
та) и та ко да ље. Да кле, по ред ле ген дар них окол но сти ве за них за бо жан ски 
ве тар и тре шњи не цве то ве, ток ко таи се слу жио и дру гим на чи ни ма да оза-
ко ни ис ку ство ка ми ка за у кул ту ри. Пре те жно је ко ри шће на ме та фо ра ко ја се 
од но си ла на пле ме ни тост са му ра ја. Да би се што бо ље раз у ме ла иде о ло ги ја 
и вред но сни си стем ка ми ка за, по треб но је украт ко освр ну ти се на ле ген ду о 
Ма са ши ге Ку су но ки ју, са му ра ју из че тр на е стог ве ка ко ји је из вр шио ри ту-
ал но са мо у би ство (сеп пу ку или ха ра ки ри). Ку су но ки је био хра бар за по вед-
ник, одан ца ру Го-Да и гу (вла дао из ме ђу 1294. и 1336. го ди не). У по чет ку је 
по мо гао свом го спо да ру да окон ча власт шо гу на та Хо ђо 1333. го ди не и от-
поч не сво ју по лу-ле ген дар ну вла да ви ну. Ме ђу тим, не ду го за тим, си ту а ци-
ја се на гло пре о кре ну ла ка да је Аши ка га Та ка у ђи, ге не рал ко ји је у про шло-
сти био ве ран ца ру, од био да при зна ње го ву власт и по вео вој ску про тив соп-
стве ног го спо да ра.52 Ка да су се Та ка у ђи је ве тру пе при бли жи ле То ки ју, Ку су-
но ки је пред ло жио ца ру да се од мах по ву ку на све ту пла ни ну Хи еи, пре пу-
шта ју ћи не при ја те љу пре сто ни цу. Цар је то од био и за тра жио од Ку су но ки ја 
да на пад не про тив ни ка. Зна ју ћи да иде у бој ко ји во ди у си гур ну смрт, Ку су-
но ки је ис ка зао сву сво ју ода ност ца ру. Бит ка код Ми на то га ве, ју ла 1336. го-
ди не, за вр ши ла се те шким по ра зом цар ске вој ске ко ју је пред во дио Ку су но-
ки. Оп ко љен не при ја те љи ма са сво јих 600 вој ни ка, из вр ша ва са мо у би ство. 
Пре ма ле ген ди, по след ње ре чи су му би ле: „да мо гу да жи вим се дам жи во-

50  E. Oh nu ki-Ti er ney., (2002) Ka mi ka ze, Che rry blos soms and na ti o na lisms: the mi li ta ri-
za tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story, Chi ca go. стр. 27–60 и 102–124.

51  R. Na gat su ka., (1973) I was a ka mi ka ze. The knights of the Di vi ne Wind, New York.
52  De Pal ma Da ni e la., Ten no e Sho gun: ana li si di un rap por to di po te re, Ri vi sta de gli Stu-

di Ori en ta li, 67, 1–2, (1993), 171–188. 
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та, свих се дам бих дао за отаџ би ну“.53 При ча о пле ме ни том жр тво ва њу Ку-
су но ги ја по ста ла је са став ни део под у ча ва ња ја пан ске омла ди не. Та ко је и 
у рат но до ба ње го во име оста ло ду бо ко уре за но у на род ном се ћа њу и по и-
сто ве ћи ва ло се са ко дек сом бу ши да. Лич ност овог на ци о нал ног ју на ка би ла 
је при мер хра бро сти и ода но сти ца ру. По том су сви сту ден ти пе ри о да Шо-
ва усва ја ли при че о овом ју на ку да би по том би ли при зва ни да се и са ми жр-
тву ју и на зо ву ка ми ка за ма. Ку су но ки Ма са ши ге је, украт ко, по стао сим бол 
свих мла дих иде а ли ста ко ји су у сле ђе њу ње го вог под ви га ви де ли мо гућ-
ност да и са ми спа су цар ску ди на сти ју и обез бе де оп ста нак на ци је. Та ко је 
Ку су но ки је ва лич ност по ста ла сли ка од ре да ток ко таи. Са мо у би лач ке екс-
пе ди ци је про тив аме рич ке мор на ри це су на зва не: „ми си је та ла са ју ћих хри-
зан те ма“. Пи ло ти су се осе ћа ли бли ски древ ним са му ра ји ма, што се ви ди и 
по озна ка ма на бор бе ним ави о ни ма ко је су ис ти ца ли соп стве но-ду хов но по-
ре кло (хри зан те ма ко ја леб ди над во дом). Зна че ње ја пан ске вој не сим бо ли ке 
мо же се раз ја сни ти тек ако се сме сти у спек тар тих раз ли чи тих ме та фо рич-
ких сли ка ко је су, као и име на ко ја су да ва на је ди ни ца ма ка ми ка за ве ли ча ла 
и сла ви ла бо жан ско по ре кло Ја па на. 

Ре ли ги ја и жр тва у опро штај ним пи сми ма не ких пи ло та са мо у би ца

И по сле ових ра све тља ва ња пре ти чу, ме ђу тим, мо жда и пре суд на пи-
та ња. Ка кви су би ли по гле ди (ако су их уоп ште и има ли) ка ми ка за на жи вот 
и на смрт? Да ли је отаџ би на има ла ве ћу вред ност од по ро ди це? Ка кве су би-
ле ве зе вој ни ка и њи ма бли ских љу ди? Да ли је уоп ште би ло не ка квог осе ћа-
ња у њи ма? Шта су ка ми ка зе ми сли ле о смр ти ко ја их је че ка ла? 

На ова пи та ња ни је ла ко од го во ри ти; на про тив, од го во ри су вр ло осе-
тљи ви с об зи ром на то да је шин то и зам оста вљао чо ве ку при лич но сло бо-
де.54 Иде о ло ги ја ка ми ка за је би ла уко ре ње на у хи ља ду го ди шњој тра ди ци ји. 
Док је шин то и зам био за сно ван на ве ро ва њу да ће мр тви жи ве ти као ду хо-
ви (ка ми ји)55, бу ди зам је за сту пао иде ју да жи вот пред ста вља оба ве зан пре-
лаз по сто ја ња, али не и ње гов крај. Не би смо ли пре до чи ли ре ли гиј ска опре-
де ље ња и осе ћа ња ка ми ка за на ве шће мо не ко ли ко пи са ма пи ло та пред од ла-
зак у смрт. Пре но што ће по ћи на по след њу ми си ју Те ру Ја ма гу ћи у јед ном 
од лом ку пи сма пи ше: 

53  Bar ker An drew Ja cob., Su i ci de We a pon, Lon don 1971.
54 На след на ре ли ги ја Ја па на-Шин то и зам-ни је ре ин кар на ци о ни стич ка ре ли ги ја али 

то не спре ча ва след бе ни ке бу ди зма да се осе ћа ју ко мот ним из ме ђу две ре ли ги је. Че сто су у 
бу ди стич ким хра мо ви ма по ди за ни ма ли шин то и стич ки хра мо ви. Због то га је и Шин то и зам 
сма тран ре ли ги јом жи во та у у ње го вим хра мо ви ма су пред ста вље не ста туе де це окре ну те ка 
бо го ви ма али у сме ру бу ди стич ког хра ма. Gi ra ult Re ne., (1995) Les re li gi ons ori en ta les: hin do
u i sme, bo ud dhi sme, ta o i sme, Plon/Ma me.

55  .B. Ear hart., (1996) Re li gi ons of Ja pan: many tra di ti ons wit hin one sac red way, Pro-
spect He ights, стр. 97.
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„Дра ги оче, ма ло по ма ло се при бли жа ва час мо је смр ти. Не успе вам да об-
у здам јак осе ћај при вр же но сти овој пре ле пој ја пан ској зе мљи… Жи вот ми пру жа 
при ли ку да умрем за сво ју зе мљу. Ве ру јем у ви со ку кул ту ру ја пан ске вла де. – Си стем 
ја пан ског жи вље ња је ве о ма леп и ве о ма се по но сим ти ме, као и ја пан ском исто ри-
јом и ми то ло ги јом, ко је од ра жа ва ју чи сто ту на ших пре да ка и њи хо ва ве ро ва ња у 
про шло сти. Ова кав си стем жи вље ња је ис ход свих див них ства ри ко је су на ши пре-
ци пре но си ли ве ко ви ма за јед но са цар ском по ро ди цом као жи вим оте ло тво ре њем 
бо жан ста ва, ко ја на тај на чин пред ста вља кри ста ли за ци ју сја ја и ле по те Ја па на 
и ја пан ског на ро да… Мој гроб ће би ти у мо ру Оки на ве и опет ћу ви де ти мај ку. Мо-
лим се за ваш дуг жи вот и верујеm да ће Ја пан опет вас кр сну ти.“

Бит но је на гла си ти да су се мла де ка ми ка зе искре но на да ле ко нач ној 
по бе ди („Верујеm да ће Ја пан опет вас кр сну ти“) и узда ле се у по моћ мно-
штва ду хо ва, бо го ва, не бе ских си ла и енер ги ја ко је ће им по мо ћи да по ра-
зе не при ја те ља.56 

Уви дом у јед но дру го пи сма Исаâ Мацуâ уоча ва се иде ја ре ин кар на ци-
је и упу ћи ва ње на не из ве стан рај (ста ни ште ју на ка).

„Дра ги ро ди те љи, мо лим вас бу ди те по но сни на ме не. Пру же на ми је сјај на 
при ли ка да умрем… Шти ти ћу Ње го во ве ли чан ство… Же лео бих да се ро дим се дам 
пу та да бих мо гао да се ба цим на не при ја те ља… Вра ти ћу се као дух и че ка ти да 
ме по се ти те у све ти ли шту Ја су ки ни57. Исао58.

За ни мљи ва су син кре ти стич ка ре ли гиј ска ви ђе ња Ићи за Ха ја ши ја ко-
ји је био сту дент по ли тич ке еко но ми је То киј ског уни вер зи те та. По ги нуо је 
на Оки на ви апри ла 1945. го ди не у два де сет тре ћој го ди ни жи во та. Био је 
при пад ник спе ци јал ног ју ри шног од ре да и ба цио се на је дан од аме рич ких 
вој них бро до ва.

„Нај дра жа мај ко, до шло је вре ме ка да мо рам да Вам ја вим јед ну вр ло ту
жну вест. Ви ме во ли те ви ше не го што сам ја икад Вас мо гао да во лим. Шта ће те 
по ми сли ти о овом пи сму? – Ту жан сам и оча јан. За до во љан сам што су ме иза бра
ли за пи ло та по себ не је ди ни це Ши ши сеи… Мо же се де си ти да ће мо на па сти осмог 

56  H.. Pin gu et Ma u ri ce., (1993) Vo lun tary de ath in Ja pan, Cam brid ge стр. 326. 
57  Спо ме ник Ја су ки ни је са зи дан као ма ло све ти ли ште у Кјо ту, на кра ју шо гу на-

та То ку га ва у част оних ко ји су да ли жи во те за вре ме на род них по бу на то ком ме ра ре фор ми 
цар ске вла де. Ње го во име Шо кон ша (све ти ли ште у ко ме су при зи ва не ду ше) под ра зу ме ва ло 
је оне ко ји су се жр тво ва ли за ца ра и ко ји ма се из ра жа ва ло по што ва ње због вр ли не ода но сти 
у бор би. Ово ме сто Ја пан ци сма тра ју на ро чи то све тим, тим пре што је све ти ли ште по зна то 
под име ном све ти ли ште „пра вед них“ или све ти ли ште „ро до љу ба“. Пло чи це са име ни ма вој-
ни ка чу ва не у све ти ли шту би ле су пред мет по што ва ња јер се ве ро ва ло да се ду хо ви мр твих 
од ма ра ју у Ја су ки ни ју и да ће на ста ви ти да се бо ре за Ја пан и у за гроб ном жи во ту. Све ти ли-
ште је та ко ђе са др жа ва ло ви со ке ни ше као се ћа ње на слав не ју на ке по пут са му ра ја Ку со ни-
ки ја. Због ово га су ка ми ка зе сма тра ле да ће и они би ти по што ва ни као ча сни бра ни о ци отаџ-
би не. Ни је био ре дак слу чај да су се пи ло ти пре сво је по след ње ми си је по здра вља ли ре чи-
ма: “ Јед ног да на ће мо се по но во ро ди ти као тре шњи не ла ти це у вр ту Ја су ки ни“ или :” Ви-
де ће мо се у Ја су ки ни ју.”

58  Ino guc hi Ri ki hei and Na ka ji ma Ta das hi., Ka mi ka ze to ku bet su ko ge ki tai (Di vi ne Wind: 
Ja pan’s Ka mi ka ze For ce in The Se cond World War), Us Na va le In sti tue Press 1994. стр.319–320.
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апри ла, на Бу дин ро ђен дан59. То ком по след њег ле та би ће мо оде ве ни у ре дов не уни
фор ме, док ће мо на гла ви но си ти тра ку (ха ћи ма ки), (са на сли ка ним цр ве ним кру
гом на бе лој по за ди ни ко ја пред ста вља из ла зе ће сун це и зве зду сви та ња). Ма ма, не 
же лим да опла ку је те мо ју смрт… сту пио сам у овај од ред упр кос Ва шем про ти
вље њу, али ствар но, ја Вам то при зна јем, бо ље би би ло да сам по слу шао Ва ше са
ве те. По не кад па дам у ис ку ше ње да се вра тим, али то би зна чи ло по чи ни ти ку ка
вич лук. По ку шај те да се уте ши те ми сле ћи на то да сам од ли чан пи лот и да се вр
ло рет ко де ша ва да по ве ре ова кав за да так јед ном ави ја ти ча ру ко ји има та ко ма ло 
ча со ва ле те ња… Ка да сам био кр шта ван, све ште ник је на дам ном из го во рио: Од
ре ци се са мог се бе. Се ћам се то га вр ло до бро. Пре да ћу се у ру ке Спа си те ља, пре 
не го што умрем, из ре ше тан аме рич ким кур шу ми ма. Јер је све у Бо жи јим ру ка ма. 
Жи ви мо у ду ху Ису са Хри ста и у ње му ће мо умре ти. Ова ми сао је стал но при сут
на сам ном… за оне ко ји жи ве у Бо гу не ма смр ти. Сва ког да на чи там Би бли ју. Та да 
осе ћам да сам по ред Вас. Сур ва ћу се на не при ја те ља са Све тим пи смом. Бо ра ви
ћу пре Вас у ра ју. Мо ли те се да ме при ме у ње га. Би ће ми жао да бо ра вим на не бе
си ма та ко да ле ким од Вас… Имам ути сак као да ни сам ја тај ко ји оче ку јем смрт. 
Ма ма, мо ли те се за ме не…60

У овом пи сму на и ла зи мо на је дан за ни мљив и је дин ствен аспект: 
„Жи ви мо у ду ху Ису са Хри ста и у ње му ће мо умре ти. Ова ми сао је стал но 
при сут на сам ном… Бо ра ви ћу пре Вас у ра ју. Мо ли те се да ме при ме у ње га“.

Та ми сао упу ћу је на две про бле ма ти ке. У ве зи са пр вом нео п ход но је 
ис та ћи да је да је ја пан ска вла да, у стра ху да је „но ва ре ли ги ја“ сред ство ко-
јим ће стран ци про дре ти у зе мљу Из ла зе ћег сун ца, за бра ни ла уво ђе ње хри-
шћан ства у Ја пан чим се ука за ла та ква мо гућ ност. Уво ђе ње хри шћан ства 
у Ја пан би ло за бра ње но још у по чет ку од ја пан ских вла да ра из стра ха да 
је „но ва ре ли ги ја“ сред ство ко јим ће стран ци про дре ти у зе мљу Из ла зе ћег 
сун ца. Марк Ви ли амс је пи сао да је још од по че та ка хри сти ја ни за ци је (ше-
сна е сти век) хри шћан ство сма тра но: „уље зом“ у ја пан ском дру штву и че сто 
злом ре ли ги јом (ђа кјо)61. Шо гун је 1612. го ди не из дао указ ко јим се Ја пан-
ци ма за бра њу је при хва та ње хри шћан ства, а 1614. го ди не и указ да се про те-
ра ју сви хри шћан ски ми си о на ри. Сле де ћи по ли ти ку из оп шта ва ња, 1639. го-

59  По ми ња ње Бу ди ног ро ђен да на не чи ни се слу чај ним. Ова го ди шњи ца је за пра во 
јед на од мно гих ко је се сла ве у Ја па ну. Пре ма пре да њу, Бу да је ро ђен из зе мље, та ко што је 
из ни као на слат ком нек та ру, док је са не ба уме сто ки ше па да ло ми ри сно обо је но цве ће. Због 
то га је пра зник обич но на зи ван пра зни омк цве ћа (ха на мат су ри). Са фол клор не тач ке гле ди-
шта, под се ћа ње на Бу дин ро ђен дан пред ста вља ло је тре ну так ин те зи ви ра ња ко лек тив ног жи-
во та. То је раз лог што су сва ког осмог апри ла, Ја пан ци об на вља ли сво ју ода ност Бу ди, при ре-
ђу ју ћи ко ме мо ра ци је, ре ли гиј ске про це си је и по зо ри шне пред ста ве у хра мо ви ма, на ули ца-
ма и на град ским тр го ви ма. Фо то гра фи је, цр те жи и ста туе Бу де де те та би ле су по ста вље не у 
сва ком до му и угло ви ма ули ца. Да кле, го ди шњи пра зник цве ћа ни је био са мо ре ли ги о зно ис-
ку ство, већ је дан дру штве ни до га ђај ко ји се у сва ком свом по гле ду ти цао чи та ве за јед ни це. 

60  Ino guc hi Ri ki hei and Na ka ji ma Ta das hi., Ka mi ka ze to ku bet su ko ge ki tai (Di vi ne Wind: 
Ja pan’s Ka mi ka ze For ce in The Se cond World War), Us Na va le In sti tue Press 1994. 

61  Mul lins Mark., Ide o logy and uto pi a nism in a war ti me Ja pan. An es say on the sub ver
si ve ness of Chri stian escha to logy. JJRS, 21,2–3,1994, 261–280, 262. 



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 377

ди не је но ви шо гун за бра нио стран ци ма бо ра вак у зе мљи, а из у зе так су би ли 
Ки не зи и Хо лан ђа ни ко ји су бо ра ви ли на ве штач ком острв це ту Де ђи ма бли-
зу На га са ки ја. Спољ на тр го ви на је би ла крај ње огра ни че на а увоз на уч них 
тек сто ва са За па да је одо брен тек у пр вој по ло ви ни оса ма не стог ве ка.62 То-
ком де вет на е стог ве ка, са рас па дом фе у дал ног си сте ма, при ти сци За па да да 
се отво ри гра ни ца Ја па на за ме ђу на род ну кул тур ну раз ме ну би ли су све ја-
чи и по тра ја ли су све до 1858. го ди не ка да је вла да шо гу на та би ла при мо ра-
на да са Сје ди ње ним Др жа ва ма пот пи ше спо ра зум ко ји ни је имао одо бре ње 
ца ра. По том је 1872. го ди не ја пан ска владa, по узо ру на За пад, за по че ла ре-
фор му ин сти ту ци ја и уки ну ла про гон хри шћа на (1873. го ди не) упр кос про-
ти вље њу на ци о на ли ста ко ји су бра ни ли тра ди ци ју и из вор ност шин то и зма.63 
По зна то је да је за вре ме ки не ско-ја пан ског (1894–1895) и ру ско-ја пан ског 
(1904–1905) ра та, због до брог вла да ња ја пан ских вој ни ка, ја пан ска вла да 
про гла си ла хри шћан ство:” јед ном од три ја пан ске ре ли ги је“.64 Из гле да да је 
хри шћан ска тра ди ци ја пре жи ве ла ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом и по ме-
ша ла се са шин то и стич ком и бу ди стич ком тра ди ци јом, на ро чи то у обла сти 
Кју шу (ју жни Ја пан), ода кле су по те кле број не ка ми ка зе. 65 То мо же пред-
ста вља ти је дан од раз ло га због ко јег је пи лот Ха ја ши (та ко ђе из обла сти Кју-
шу) вас пи тан у ду ху хри шћан ства, на пи сао: „жи ве ти у ду ху Ису са Хри ста“.66 

У днев ни ку67 у ко јем су са ку пље на пи сма ко ја је Ха ја ши слао мај ци 
на ла зе се раз не на по ме не из Би бли је,68 али и упу ћи ва ња на европ ску фи ло-
зо фи ју, пре све га на Кјер ке го ра. На ко ји на чин су мо гла да по сто је два та ко 
су прот на из во ра на дах ну ћа, ду хов ни и ин те лек ту ал ни, је дан по ред дру гог? 
Ха ја ши се из ја шња ва као хри шћа нин и не при хва та сво је му че ни штво, а у 
пи сму то по твр ђу је: фра за „Да нас ми је да та смрт“69 при ка зу је га као па-
си ван обје кат а не као лич ност ко ја је про та го ни ста соп стве ног по сто ја ња. 
Же ли да бу де пра ви па три о та, огле да ло ње го вог вре ме на („Же лим да одем и 

62  R. S. Schwan tes., Re li gion and mo der ni za tion in the Far East: a Sympo si um. I. Chri sti
a nity ver sus sci en ce. A con flict of ide as in Me i ji Ja pan, FEQ,12,2,1953, стр. 123–132. 

63  J. Co ok., Ori ent with pre lu des on cur rent events, Bo ston 1886, стр. 213;221;311–336. 
D. M. Brown., Na ti o na lism in Ja pan. In tro duc tory hi sto ri cal analysis, New York 1955, стр. 119–
120. 

64  R. Sims., (1998) French po licy to wards the Ba ku fu and Me i ji Ja pan, , стр. 96.
65  Го ди не 1867. вла да пе ри о да Ме и ђи от кри ла је у се лу Ура ка ми, бли зу На га са ки ја 

мно ге хри шћа не ко ји су се скри ва ли и ду же од два ве ка прак ти ку ју ћи хри шћан ство у тај но-
сти. H. Har da ca re.,(1991), Shin to and the sta te,1868–1988,Prin ce ton, стр.114. 

66  Хри шћан ство је без сум ње би ло при сут но и у ви со ким ре до ви ма ја пан ске вој ске. 
Ад ми рал Ја ма мо то Исо ро ку, ко ји је за ми слио на пад на Перл Хар бур иако се ни ка да ни је пре-
о бра тио у хри шћан ство то ком сво је мла до сти је од ла зио у цр кву и че сто у ру ка ма имао Би-
бли ју ко ју је др жао и на свом рад ном сто лу Вој не ака де ми је. H. Aga wa., (1979) The rec lu tant 
ad mi ral, Tokyo, стр. 75. 

67  I. Hayas hi, (1995) Hi ma ri ta te na ri (So le e scu do), Fu ko ka.
68  На при мер 84 пса лам; 11–12, Ма теј, 8,22; по сла ни ца Фи ли пља ни ма 1, 21 
69  E. Oh nu ki-Ti er ney.,(2002) Ka mi ka ze, Che rry blos soms and na ti o na lisms: the mi li ta ri

za tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story, Chi ca go, стр. 247 
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да се пот пу но ба цим без гре шке на не при ја тељ ски брод“70). Ме ђу тим, та ко-
ђе на гла ша ва да ни је пот пу но убе ђен у сми сао жр тво ва ња за ца ра: „Да бу
дем искрен, не мо гу да ка жем да је же ља жр тво ва ња жи во та за ца ра при
род на, да ми до ла зи из ср ца“.71 Ко ја је он да би ла Ха ја ши је ва мо ти ва ци ја да 
се жр тву је за отаџ би ну? Хри шћа ни пе ри о да Ме и ђи су би ли збу ње ни и за-
пи та ни шта чи ни ти. Њи хов из ра зи ти па три о ти зам био је од го вор на прет њу 
За па да. Што се ти че при вр же но сти цар ској по ро ди ци, пак, по сто ја ле су раз-
ли чи те си ту а ци је ко је за слу жу ју по себ на ту ма че ња. Ле о нар до Ви то рио Аре-
на је на пи сао да су са му ра ји хри шћа ни на па да ли уз ви ку ју ћи Бо го ро ди чи но 
име са кр стом на гру ди ма. Из гле да да је Ићи зо Ха ја ши био њи хов след бе-
ник као и да је био спре ман да пот чи ни соп стве на ре ли гиј ска убе ђе ња сво-
јим вој нич ким ду жно сти ма, ужа снут по ми шљу да не мо же да по мог не дру-
ги ма. Иако је све стан да је ње го во жр тво ва ње са хри шћан ског ста но ви шта 
за осу ду, све стан је и да ће га оно учи ни ти му шкар цем. У про це пу за ва пи ће 
мај ци да се мо ли за ње га да при спе у рај.72 Аре на на мер но на во ди књи гу ко-
ја је штам па на у Ен гле ској, пре ма ко јој је ја пан ске вој ни ке кра си ла ши ри на 
ре ли гиј ских по гле да. Го во ри се о на ци о нал ном по ли те и зму ли ше ном ма ка-
квог дог ма ти зма или фа на ти зма, ика квих пред ра су да у по гле ду ма ко је ре ли-
ги је. Та ко су ка ми ка зе хри шћа ни ве ро ва ли да је Хри стос био је дан од ка ми
ја ко ји се жр тво вао за чи та во чо ве чан ство као што су се и они са ми жр тво-
ва ли за Ја пан.73 Аре на се ипак с пра вом пи та ка ко су исто вре ме но та ко раз-
ли чи те иде о ло ги је бу ди зма, шин то и зма, кон фу чи ја ни зма и хри шћан ства мо-
гле са по сто ја ти за јед но у све сти Ја па на ца? Али на та ко с не ве ри цом фор му-
ли са но пи та ње те шко да је мо гу ће да ти ис цр пан или чак и за до во ља ва ју ћи 
од го вор. За хри шћа ни на ка ми ка зу са мо у би ство ни је грех ако је по чи ње но у 
ра ту за отаџ би ну.74 По ред тог, по ку ша ва на су и дру га оправ да ња са мо у би-
ства.75 У сва ком слу ча ју и ка ми ка зе ко ји су би ли хри шћа ни, од га ја ни су у ду-
ху бу ши да. Пре ма ми шље њу Ја па на ца бу ди ста, са мо у би ство не зна чи смрт 
као крај жи во та већ је „пре лаз“ из јед ног ста ња у дру го. Али је ва жно на гла-
си ти и да „Бу ди на са гла сност у по гле ду са мо у би ства ни је би ла за сно ва на на 
чи ње ни ци да су по тен ци јал не са мо у би це би ле усло вље не крај њим ди јаг но-
за ма већ да су њи хо ви умо ви би ли не при стра сни и про све тље ни у тре нут-
ку ко ји је озна ча вао пре ла зак из жи во та у смрт“.76 Дру гим ре чи ма, при хва-
та ње са мо у би ства чак и у пр вим за јед ни ца ма ко је су сле ди ле Бу ди на уче ња 
ни је за ви си ло са мо од пси хич ког ста ња по је дин ца већ „од осло ба ђа ња ово-

70  L. V. Are na., (2003), Ka mi ka ze: l’epo pea dei gu er ri e ri su ci di, Mi la no, стр. 268. 
71  E. Oh nu ki-Ti er ney.,(2002) Ka mi ka ze, Che rry blos soms and na ti o na lisms: the mi li ta ri

za tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story, Chi ca go, стр.247
72  L. V. Are na.,(2003) Ka mi ka ze: l’epo pea dei gu er ri e ri su ci di, Мilano стр.268–269. 
73  A. Axell-H. Ka se.,( 2002) Ka mi ka ze: Ja pan’s su i ci de Gods, Lon don, стр.118–122.
74  L. V. Are na.,(2003) Ka mi ka ze: l’epo pea dei gu er ri e ri su ci di стр. 269 
75  E. Ran vez., (1949) Su ci de per mis? In Misc. Jan ssen, III, Lo u vain стр.. 449–458. 
76  C. B.Bec ker.,(1990) Bud dhist wi evs of su i ci de and eut ha na sia, стр. 547. 
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зе маљ ских стра сти ка да он од лу чи да до бро вољ но умре“.77 Пре ма бу ди стич-
ком схва та њу ни је би ло ва жно да ли ће фи зич ко те ло (са мо у би це) на ста ви ти 
да жи ви или ће умре ти, већ да људ ски ум оста не у скла ду и ми ру са са мим 
со бом и уни вер зу мом.78 Из гле да да је бу ди зам упра во за бра њи вао са мо у би-
ство они ма ко ји ни су би ли „про све тље ни“. Ме ђу рат ни ци ма (са му ра ји ма у 
овом слу ча ју ка ми ка за ма) ко ји су сле ди ли зен79 бу ди зам, ри ту ал но је са мо у-
би ство пак, иако при мер на сил не смр ти, пред ста вља ло уз ви ше ну мо гућ ност 
да се умре а да се не пад не у не при ја тељ ске ру ке: „сеп пу ку се не сма тра са-
мо у би ством за то што са му рај не же ли да окон ча соп стве ни жи вот већ да ис-
по шту је ду жно сти пре ма пре ци ма и отаџ би ни“.80 

Ко нач но се мо же ре ћи да су од ве о ма зна чај на и она број на пи сма и 
днев ни ци пре ми ну лих пи ло та у ко ји ма, и ка да оди шу кр вљу и смр ћу, мла ди 
Ја пан ци раз ли чи тих про фи ла не гу бе ве ру у ве чи те људ ске вред но сти. Днев-
ни ци ко је су нам оста ви ли Акио Оцу ка и Ја суо Ижди ме пре до ча ва ју отво ре-
ни про тест у име оних ко ји су на те ра ни на бе сми сле ну жр тву. Акио је сту-
ди рао на уни вер зи те ту Ћуо у То ки ју, чи ји је прав ни фа кул тет био ве о ма це-
њен. По ги нуо је 28. апри ла 1945. го ди не у са мо у би лач ком на па ду код Оки-
на ве, у сво јој два де сет тре ћој го ди ни жи во та. Ја суо је та ко ђе био сту дент из 
То ки ја, сту пио је у мор на ри цу 1943. го ди не, а по ги нуо је на мо ру ју го и сточ-
но од Оки на ве, у са мо у би лач ком на па ду на аме рич ку фло ту та ко ђе у два де-
сет тре ћој го ди ни као и Акио.

21. април 1945.

Ово ка жем отво ре но. Не уми рем до бро вољ но, не уми рем без жа ло сти. Не
спо ко јан сам због бу дућ но сти мо је отаџ би не, а још ви ше бри нем шта ће би ти са 
мо јим оцем, са мо јом мај ком и мо јим се стра ма. То ме стра хо ви то му чи. Не ка вам 
мо ја смрт не при чи ни су ви ше бо ла, ни ка ко не мој те до зво ли ти да из гу би те ра зум. 
На ста ви те да жи ви те срећ ни и за јед но као пре. То је мо ја по след ња же ља. Ви сте 
све три же не и баш за то не мо гу ни да за ми слим све те шко ће ко је ће те мо ра ти да 
пре бро ди те. Али ви сте ја ке и сва ка на свој на чин жи ве ће те по ште но. Ја ћу оста
ти жив на дну ва ших ср да ца. Ако ме за же ли те, по зо ви те ме са мо по име ну и ја ћу 
од мах би ти ту.

77  Ви ди исто
78  C. B.Bec ker.,(1990) Bud dhist wi evs of su i ci de and eut ha na sia, стр. 548.
79  Сма тра се да је Бу ди зам у Ја пан до спео пре ко раз ли чи тих шко ла ми шље ња: ами-

ди зма (или уче ња Чи сте Зе мље), Зе на (шко ла Рин заи и Со то) итд. Шин гон или езо те рич ни 
бу ди зам до зво ља ва да се „при хва ти све што по сто ји, сви на ро ди, ре ли ги је и кул ту ре“ R. Gi ra-
ult., (1995) Les re li gi ons ori en ta les: hin do u i sme, bo ud dhi sme, ta o i sme, Plon/Ma me стр. 139–150.

80  G. J.Fa ir ba irn., (1995) Con tem pla ting su i ci deThe lan gu a ge and et hics of self harm, 
Ro u tled ge, Lon don стр. 144. 
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25. април 1945.

Про тив но мо јој на ви ци, про бу дио сам се вр ло ра но, у пет са ти ују тру. Ра дио 
сам гим на сти ку до по ла го. Осе ћао сам се вр ло до бро. У ку ти ји цу ко ја са др жи пе пео 
мр твих са да се ста вља са мо ко мад па пи ра. Је ли то тач но? Хтео сам да вам по ша
љем мо је нок те и не ко ли ко пра ме но ва ко се, али сам ју че био код бер бе ри на, те су ми 
нок ти већ под се че ни. Жао ми је због то га, али је по не сре ћи ису ви ше ка сно. Ни нок
ти ни ко са не ће мо ћи да ми по ра сту за јед ну ноћ. Не же лим гроб. Осе ћао бих се као 
сте шњен кад би сте ме по ло жи ли у те сну ра ку. Лу та ли ца као што сам био, не мам 
по тре бе за њом. Ре ци те то мо јим ро ди те љи ма. Не пла чи те што уми рем. Кад бих 
био жив и ка да бих ви део да не ко од мо јих бли жњих уми ре, тру дио бих се да учи ним 
срећ ним оне ко ји оста ју. . на сто јао бих да бу дем хра бар.

28. април 1945. 

 Ју трос сам устао ра но, у шест са ти и уди сао чист пла нин ски ва здух. То ми 
је по след њи пут што ди шем ју тар њи ва здух. Све што ра дим да нас, ра дим по след
њи пут. Скуп пи ло та би ће у че тр на ест ча со ва, по ле ће мо у пет на ест ча со ва. Не
мам осе ћа ње да ћу умре ти. По гле дам се у огле да ло. Мо је ли це има из глед чо ве ка ко
ји мо ра да умре. Оче, не бри ни те због Ва шег ре у ма ти зма. Ако бу де те во ди ли ми ран 
жи вот све ће се уре ди ти. Во лео бих да по пи јем са ва ма ча ши цу са кеа, али то ви
ше ни је мо гу ће. Не ће мо ви ше ићи за јед но да при но си мо жр тву пред Бу ди ним ол та
ром. Мај ко, Ви има те пе де сет и три ки ло гра ма. Та ко је до бро, али не би тре ба ло 
да мр ша ви те због мо је смр ти. Бла го ста ње по ро ди це за ви си од то га. Знам да сте 
ла ки на су за ма, али ћу умре ти са осме хом на усна ма. Отац је че сто го во рио: „кад 
се дру ги сме ју тре ба се та ко ђе сме ја ти“. И ја ћу се сме ја ти, тре ба ло би и Ви ма
ма да се на сме ши те. Јун ко и Са зу ко, се стре мо је, во ди те ра чу на о сво ме здра вљу, 
не мој те се раз бо ле ти од ту ге. У То ки ју ће уско ро да опад не цвет са тре ша ња. Па
дај те, па дај те цве то ви тре ша ња. За што би сте цве та ли он да ка да се мој жи вот 
бу де га сио?

11 ча со ва и 30 ми ну та, по след ње ју тро

Сад ћу да до руч ку јем, за тим ћу оти ћи на аеро дром. За у зет сво јим при пре ма
ма не мам ви ше вре ме на за пи са ње. Ка жем вам, да кле, збо гом. Опро сти те што је 
ово пи смо не чит ко и што су ре че ни це ис пре ки да не. Не ка вас здра вље до бро по слу
жи. Ве ру јем у по бе ду Ве ли ке Ази је. Мо лим се Бо гу за сре ћу свих вас и мо лим вас да 
ми опро сти те због мо је без бо жно сти.

По ла зим у на пад са осме хом. Ве че рас ће би ти пун ме сец. По сма тра ћу оба лу 
са Оки на ве и би ра ти не при ја тељ ски брод. По ка за ћу вам да умем хра бро да умрем. 

Са свом сво јом љу ба вљу и по што ва њем, Акио81 

81  Ј. Ва ген халс., (2011), Ка ми ка зе: пи ло ти са мо у би це, Укро ни ја, Бе о град. стр. 138–
140.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 381

20. април 1945.

Про вео сам је дан ве о ма ми ран дан. Ни сам ви део сво ју по ро ди цу али сам се на
шао са ста рим дру го ви ма и мо гао са њи ма да бр бљам до ми ле во ље. За и ста је би
ло при јат но. Ни ка да се ви ше не ће мо ви де ти. Би ло је див но што смо на овај на чин 
јед ни дру ги ма мо гли да ка же мо збо гом, не до зво лив ши да се ту га и жа лост уме ша ју 
у наш раз го вор. Не мо гу да по ве ру јем да ћу кроз не де љу да на умре ти. Ни сам ни ту
жан ни нер во зан. Кад по ку шам да за ми слим ка ко ће из гле да ти мој по след њи тре
ну так, све ми из гле да као сан. Ни сам си гу ран да ћу оста ти та ко ми ран и до са мог 
тре нут ка смр ти, али чи ни ми се да ће би ти ла ко.

23. април 1945.

Иду ћи на ку па ње, по ла ко сам ко ра чао кроз по ље. Мо же се де си ти да ћу већ 
су тра до би ти на ре ђе ње за по ла зак у на пад. Два де сет и три го ди не мо га жи во та 
при ми чу се свом кра ју. Не мам ути сак да ћу су тра мо ра ти да умрем. Ов де сам у овој 
зе мљи на ју гу, али не мо гу да по ве ру јем да се ту на ла зим за то да бих одав де оти шао 
у на пад на не при ја тељ ску фло ту, ба ца ју ћи се на ње не то по ве и на ње не ави о не.

Швр ља ју ћи иви цом по ља, са убру сом у ру ци, слу шао сам кре ке та ње жа ба. 
Се тио сам се свог де тињ ства. Ка ко су би ли ле пи ло то со ви цве то ви оба сја ни ме се
че вом све тло шћу! Пре део ме под се ћа на при ро ду Ка ва за ки ја у ле то. Ожи вља вам 
се ћа ња на род ни крај и на мно го број не шет ње са по ро ди цом.

Вра тио сам се у со бу али ви ше ни је би ло стру је. Уље го ри у јед ној ку ти ји ци 
од кон зер ве и пла мен ба ца на зид дрх та ве сен ке сва ко га од нас. Ве че рас је мир но. 
Успа вљу јем се гле да ју ћи јед ну ма лу лут ку.

24. април 1945.

Оче ку јем на ре ђе ње и у ср цу ми је ла ко. У су сед ној со би не ко сви ра ор гу ље: 
„Ко мо же да се од рек не сво је род не гру де?“ Та пе сма је у Ја па ну по ста ла ве о ма по
пу лар на за вре ме ра та. У овим ју жним кра је ви ма вла да мир на ат мос фе ра. По што 
ни сам имао ни ка квог по сла, ишао сам да бе рем ло то со во цве ће, али ни сам имао ко
ме да га по ну дим. При крио сам га у цев пу шке ожи вља ва ју ћи ми ну ле успо ме не. Оти
шао сам по там ној но ћи да се оку пам.

У со би по ред мо је лар ма ју и пи ју ал ко хол. Што се ме не ти че, ви ше во лим 
мир но да са че кам смрт. До по след њег ча са на сто јим да се до бро вла дам, тим пре 
што при па дам од ре ду за „спе ци јал не на па де“, ко ји је ова пло ће ње ви те шког ду ха Ја
па на. Мо рам да оста нем до сто јан ње га.

Бла го да ре ћи Бо жи јој љу ба ви и на кло но сти оних ко ји су ме окру жи ва ли, био 
сам у мо гућ но сти да ча сно во дим свој жи вот. Дов де је мој пут био леп ши не го што 
би и по же ле ти мо гао. Ве о ма сам по ча ство ван и горд што мо гу да га по ну дим сво јој 
отаџ би ни, ко ју без гра нич но во лим, је дан че дан жи вот.82

82  Ј. Ва ген халс., (2011), Ка ми ка зе: пи ло ти са мо у би це, Укро ни ја, Бе о град. стр. 104–
105.



382 Кошутић Р.: Трешњини цветови излазећег сунца – Камиказе

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Aga wa Hi royuki., The rec lu tant ad mi ral, Tokyo 1979. 
Are na Vit to rio Le o nar do., Sa mu rai. Asce sa e dec li no di una gran de ca sta di gu er ri e ri, 

Mi la no 2003.
Axell Al bert-Ka se Hi de kai., Ka mi ka ze Ja pan’s su i ci de Gods, Lon don 2002. 
Bar ker An drew Ja cob., Su i ci de We a pon, Lon don 1971. 
Bec ker B. Carl., Bud dhist Vi ews of Su i ci de and Eut ha na sia, Phi lo sophy East and West 

Vol. 40, No. 4 Uni ver sity Ha wai’i Press. (1990) 543–556. 
Blom berg Cat ha ri na., Bet we en Hac hi man and Bud dha: bus hi do and the tra di ti o nal re-

li gi ons in fe u dal Ja pan, Te me nos, Stu di es in Com pa ra ti ve Re li gion Pre sen ted by 
Scho lars in Den mark, Fin land, Nor way and Swe den, Vol. 27 , 1991, 21–39. 

Bo na ci na Gi or gio., I Ka mi ka ze, Mon da do ri, Mi la no 1973.
Bre lich An ge lo., In tro du zi o ne al la sto ria del le re li gi o ni, Pi sa-Ro ma 1995.
Brown Meyrs Del mer.,Na ti o na lism in Ja pan. In tro duc tory hi sto ri cal analysis, New York 

1955. 
Bun ce K. Wil li am., Re li gi ons in Ja pan, Bud dhism, Shin to, Chri sti a nity, Ru tland –Tokyo 

1964. 
Ca me ron T. Hurst III., De ath, ho nor and loyality: The Bus hi do Ideal Phi lo sophy East & 

West Vol. 40 No. 4 (Oc to ber 1990) Uni ver sity of Ha wa ii Press, 511–527. 
Coc chia En ri co., Il Gi ap po ne vit to ri o so, ov ve ro la Ro ma dell’Estre mo Ori en te, Mi la no 

1909. 
Co ok Jo seph., Ori ent with pre lu des on cur rent events, Bo ston 1886. 
Cor ra di ni Pi e ro, Ten nō gi ap po ne se e hu ang di ci ne se: una com pa ra zi o ne in AISTU GIA, 

XVI II, Me ra no (Bol za no), 27–30 Ot to bre, Ve ne zia 1995, 103–120. 
Cro i to ru Jo seph.,The Martyr as a We a pon, The Hi sto ri cal Ro ots of Su i ci de Bom bing, 

tran sla ted by Ja ni ce Bec ker, Li trix, Mün chen 2004. 
De Pal ma Da ni e la., Il ten nō gi ap po ne se: sto ria, mi to e re al tà di una is ti tu zi o ne im pe ri a le 

(stam pa de la auto re) Ro ma 1999. 
De Pal ma Da ni e la., No te sull’ori gi ne del ti to lo im pe ri a le gi ap po ne se Ten no, in Ri vi sta 

de gli Stu di Ori en ta li, vol. LXVI, fasc.1–2 (1992), 1993, pp.171–183;
De Pal ma Da ni e la., Ten no e Sho gun: ana li si di un rap por to di po te re, Ri vi sta de gli Stu di 

Ori en ta li, 67, 1–2, (1993), 171–188. 
Des hi mary Ta i zen., Lo Zen e le ar ti mar zi a li, Mi la no 1995. 
Drea J. Ed ward., In the ser vi ce of Em pe ror: es says on the im pe rial Ja pa ne se army, Lin-

coln 2003. 
Ear hart H. Byron., Re li gi ons of Ja pan: many tra di ti ons wit hin one sac red way, Har per & 

Row, San Fran ci sco 1984.
Eppstein Uru., School songs be fo re and af ter war. From „Chil dren tank sol di ers“ to „Ev

eryone a good child“, Mo nu men ta Nip po ni ca Vol. 42, no. 4 (Win ter 1987) 431–
447.

El lwo od S. Ro bert., The fe ast of kin gship: ac ces sion ce re mo ni es in an ci ent Ja pan. (Mo
nu men ta Nip po ni ca Mo no graph Se ri es.) VI II, Tokyo: Sop hia Uni ver sity, 1973. 

Fa ir ba irn. J. Ga vin., Con tem pla ting su i ci deThe lan gu a ge and et hics of self harm, Ro u-
tled ge, Lon don, 1995. 



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 383

Fer ret ti Val do., Il Gi ap po ne e la Gu er ra del Pa ci fi co, I Vi ag gi di Ero do to, 10(29), 1996, 
126–129.

Fis her M. Ga len., Main dri ve be hind Ja pa ne se na ti o nal po li ci es, Pa ci fic Af fa irs Vol. 13, 
No. 4, Uni ver sity of Bri tish Co lom bia (Dec 1940), 381–392. 

Gi ra ult Re ne., Les re li gi ons ori en ta les: hin do u i sme, bo ud dhi sme, ta o i sme, Plon/Ma me 
1995. 

Ha ra da Ta su ku., Ja pa ne se cha rac hter and Chri sti a nity. A study of Ja pa ne se et hi cal ide als 
as com pa red with te ac hings of Chri sti a nity. Vol. 2, No. 11 (Nov, 1929) 693–698. 

Har da ca re He len., Shin to and the sta te,1868–1988, Prin ce ton 1991.
Hol tom Cla ren ce Da niel., Ja pa ne se en thro ne ment ce re mo ni es, Tokyo 1972. 
Ho njo Shi ge ru., Em pe ror Hi ro hi to and Chi es Aide-de-Camp: The Ho njo di ary, 1933–

1936, Tokyo.
Hoyt P. Ed win.,The ka mi ka zes, New York 1983. 
Ino guc hi Ri ki hei and Na ka ji ma Ta das hi., Ka mi ka ze to ku bet su ko ge ki tai (Di vi ne 

Wind: Ja pan’s Ka mi ka ze For ce in The Se cond World War), Us Na-
va le In sti tue Press 1994. 

Ki ta ga wa Jo seph, The Ja pa ne se Ko ku tai, Hi story of Re li gi ons, Hi story and Myth, Vol.13, 
No. 3 The Uni ver sity of Chi ca go Press (1974) 209–226. 

Ki ta ga wa Jo seph., So me re marks on shin to, Hi story of Re li gi ons, Shin to as Re li gion and 
Ide o logy Vol. 27, No. 3 The Uni ver sity of Chi ca go Press (1988) 227–245. 

Ki ta ga wa Jo seph., So me re flec ti ons on Ja pa ne se re li gion and its re la ti on ship to im pe rial 
system, Ja pa ne se Jo ur nal of Re li gi o us Stu di es, 17, 2–3, 1990, 129–178

Ko no Sho zo., Kan na ga ra no Mic hi, Mo nu men ta Nip po ni ca Vol 3:2, 1940, 369–391.
Ma sa ta ke Oku miya and Ji ro Ho ri kos hi with Mar tin Ca i din., The Ze ro Fig hter, Lon don, 

Ca sell 1958. 
Mo zai To rao., The lost fle et of Ku blai Khan, Na ti o nal Ge o grap hic, v. 162, no. 5 Nov. 

1982, 636–638.
Mul lins Mark., Ide o logy and uto pi a nism in a war ti me Ja pan: An es say on the Sub ver si

ve ness of Chri stian escha to logy. Ja pa ne se Jo ur nals of Re li gion Stu di es, 21(2–3), 
1994, 261–280.

Ni to be Ina zo, The re li gi o us sen se of ja pa ne se pe o ple, Pa ci fic Af fa irs, Uni ver sity of Bri-
tish Co lum bia, Vol. 2, No. 2, (1929) 58–64. 

Ni to be Ina zo., Lec tu res on Ja pan. An outli ne of the de ve lop ment of the Ja pa ne se pe o ple 
and the ir cul tu re, Tokyo 1936. 

Ni to be Ina zo., The Works of Ina zo Ni to be, (Bus hi do to Sno nin do),The aut hor’s En glish 
works, re prin ted from Ni to be Ina zō zen shu, Kyobunk wan, Uni ver sity Tokyo 
Press 1972, 324–336.

Oh nu ki-Ti er ney Emi ko., The em pe ror of Ja pan as de ity (ka mi), Et hno logy Vol. 30, No.3 
( 1991), 199–215. 

Oh nu ki-Ti er ney Emi ko., Ka mi ka ze, Che rry blos soms and na ti o na lisms: the mi li ta ri za
tion of aest he tics in Ja pa ne se hi story, Chi ca go 2002. 

Pet taz zo ni Raf fa e le., La mi to lo gia gi ap po ne se se con do il pri mo li bro di Ko ji ki, Bo log-
na 1929. 

Pin gu et Ma u ri ce., Vo lun tary de ath in Ja pan, Cam brid ge 1993. 



384 Кошутић Р.: Трешњини цветови излазећег сунца – Камиказе

Pon sonby-Fa ne Ric hard., The vi cis si tu des of Shin to, The Jo ur nal of the Royal An thro po-
lo go i cal In sti tu te of Gre at Bri tain and Ire land, (Јаn-Jun 1931), vol.61, cтр. 1–25

Ran vez E., Su i ci de per mis? Ex tra it des Mi scel la nea mo ra lia in ho no rem Exi mii Do mi ni 
Art hur Jan ssen, Uni ver si ta tis cat ho li cae in op pi do Lo va ni en si pro fes so ris, vol. 2 
par E. Na u we la erts, J. Du cu lot, Lo u vain 1949. 449–458. 

Row ley G. G. Li te rary ca non and na ti o nal iden tity: the ta le of Ge nji in Me i ji Ja pan, Ja pan 
Fo rum, 9 (1) (1997): 1–15. 

Ru iz de Me di na Juan., Do cu men tos del Ja pon, In sti tu te Hi stó ri co de la Com pa ñía de Je-
sús, Ro ma 1995.

Sab ba tuc ci Da rio., Po li te i smo, II. In do-ira ni ci, Ger ma ni, Gi ap po ne, Co rea, Ro ma 1998. 
Sac co Le o nar do., Su mo, shin to e iden ti tà cul tu ra le del Gi ap po ne, Stu di e Ma te ri a li di Sto-

ria del le Re li gi o ni, 70, n. s XXVI II, 2, 2004, 365–391.
Sche rer Kla us., To des be fehl für Ja pans Ju gend, Mün chen 2001. 
Shi ge ru Ho njo., Em pe ror Hi ro hi to and Chi es Aide-de-Camp: The Ho njo di ary, 1933–

1936, Tokyo.
Sims Ric hard., French po licy to wards the Ba ku fu and Me i ji Ja pan, Ric hmond 1998. 
Schwan tes, Ro bert S., Re li gion and Mo der ni za tion in the Far East: A Sympo si um 1. Chri-

sti a nity Ver sus Sci en ces, A Con flict of Ide as in Me i ji Ja pan“, The Jo ur nal of Asian 
Stu di es (Far Eastern Qu ar terly), Vol. 12, 1953, 123–32. 

Sokyo Ono Shin to., The Ka mi Way, Sin ga po re 2003. 
Tur nu bull R. Step hen., The sa mu raiA mi li tary hi story, New York 1977. 
Ва ген халс Јо ван., Ка ми ка зе: пи ло ти са мо у би це, Укро ни ја, Бе о град 2011. 
www.theresa.co.jp./nitobe/nitobe.htm
Yamamoto Tsunetomo., Hakagure, The book of samurai, Translated by W.S. Wilson, New 

York 1979.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 18, Jul – Decembar, 2012. 385

Radmilo V. Košutić
University of Belgrade
Faculty of Philology
(Cultural Studies)
radmilo.kosutic@yahoo.com

SAKURA BLOSSOMS RISING SUN (KAMIKAZE)

Abstract

The symbo lism of che rry blos soms has per me a ted the an ci ent Ja pa ne se re-
li gion and mytho logy. Pe tals of the se flo wers re pre sen ted the con nec tion bet we-
en gods and hu mans, and ove rall li fe energy. As such, the che rry blos soms per so-
ni fied symbols of pu rity, loyalty, and bra very. Con se qu ently, this flo wer be ca me 
synonymo us with an ci ent bra ve war ri ors (the sa mu rai) who we re al ways ready to 
sac ri fi ce the ir li ves for the em pe ror and the ho me land. The act of sac ri fi ce for the 
sa mu rai war ri ors was re gar ded as a ce le stial ac hi e ve ment con si de ring the em pe-
ror re pre sen ted em bo died di vi nity. It is the li festyle (bus hi do) of the se bra ve war-
ri ors and re li gi o us syncre tism that ma de a de ci si ve im pact on the ka mi ka ze, the 
Ja pa ne se su i ci de pi lots. The word ka mi ka ze re pre sents a „di vi ne wind“ that, ac-
cor ding to the le gends, sa ved the Ja pa ne se islands in front of the Mon gol in va-
sion. Re cog ni zing the ir in fe ri o rity and ina bi lity to de fend them sel ves from a mo-
re po wer ful enemy, the Ame ri cans, the Ja pa ne se we re on ce again se e king for help 
from tho se sa me gods. Shin to ism, as a tra di ti o nal re li gion, Bud dhism, and Chri-
sti a nity will play a de ci si ve ro le in fra ming the mind sets of tho se Ja pa ne se pi lots, 
il lu stra ted best thro ugh the ir fa re well let ters.

Key words: Bud dhism, bus hi do, che rry blos soms, ka mi, ka mi ka ze, ko do, 
sa mu rai, Chri sti a nity, Shin to ism
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PRIKAZI I OSVRTI

Политички ислам између Истока и Запада
(Мирјана Нешић, Ислам и модерна држава, 
Задужбина Андрејевић, Београд, 2012)

Глав на те ма ове књи ге је ис пи-
ти ва ње ва ри је те та по ли тич ког исла-
ма (исла ми зма) у са вре ме ном све-
ту, ка ко у му сли ман ским дру штви-
ма, та ко и на за па ду, у му сли ман ској 
ди ја спо ри. Да нас је по ли тич ки ко-
рект но ме ђу апо ло ге ти ма исла ма да 
се ка же ка ко по ли тич ки ислам, исла-
ми зам не ма ни шта са исла мом као 
ре ли ги јом. Про блем ту до и ста ни је 
ислам као ре ли ги ја, већ ње го ва по-
ли ти за ци ја као вер ског, етич ког и по-
ли тич ко-прав ног си сте ма. Раз ли чи та 
су ли ца по ли тич ког исла ма: од мир-
ног, ин сти ту ци о нал ног исла ми зма 
до раз ли чи тих џи ха ди стич ких огра-
на ка скло них на си љу. У том дру гом 
слу ча ју је реч о по кре ти ма за сно ва-
ним на тран сна ци о нал ној за јед ни ци 
(um ma), као и гло бал ним мре жа ма. 
То је, на при мер, онај ислам ски фун-
да мен та ли зам (alusu liyya alIsla
miyya) ми си о нар ског ти па ко ји из во-
зи са у диј ски мо дел са ла фиј ског вер-
ског обра зо ва ња у Евро пу и на за-
пад. Због то га да нас, ка да је реч о 
исла му, мо же мо го во ри ти о по ли ти-
за ци ји ре ли ги је, ре ли ги за ци ји по ли-
ти ке и кул ту ра ли за ци ји кон флик та.

Но ва де ба та око по ли тич ког 
исла ма у са мо сре ди ште по ста вља 
сле де ћу ди ле му: да ли је ислам ком-
па ти би лан с де мо кра ти јом, схва ће-
ном не са мо као во љом ве ћи не или 
из бор ном про це ду ром, не го и по ли-

тич ком кул ту ром плу ра ли зма. По-
сто ји ли не ка кав „ци вил ни ислам“ 
ко ји би био у скла ду са европ ском 
де мо кра ти јом и плу ра ли змом? Је ли 
мо гућ евро и слам, ислам ко ји од ба-
цу је фи ло зо фи ју ше ри ја та, џи ха да и 
про зе ли ти зма у ко рист вла сти те кул-
тур не тран сфор ма ци је? У ве зи с тим 
Ба сам Ти би, Мар тин Лу тер исла ма, 
си риј ски уче њак ко ји да нас жи ви у 
Не мач кој, ис ти че: не ма кон флик та 
ци ви ли за ци ја из ме ђу за па да и исла-
ма, хри шћан ства и исла ма, већ из ме-
ђу се ку лар не де мо кра ти је и то та ли-
та ри зма. Ци вил ни ислам је ком па ти-
би лан с де мо кра ти јом, али исла ми-
зам ни је. То је је дан дог мат ски есен-
ци ја ли зам ко ји од ба цу је мо гућ ност 
кул тур не про ме не. Ha ki miyyat Al lah 
(Бож ји су ве ре ни тет), јед на по ли тич-
ка те о ло ги ја, по ста вља се на спрам 
по ли тич ке фи ло зо фи је За па да, с тра-
ди ци јом Ве ли ког Одва ја ња (цр кве и 
др жа ве, ве ре и ра зу ма, по ли тич ке 
те о ло ги је и по ли тич ке фи ло зо фи је) 
још од вре ме на То ма са Хоб са. Про-
тив ник исла ми зма су, да кле, се ку-
лар не вред но сти За па да. 

Мо но гра фи ја Ислам и мо-
дер на др жа ва аутор ке Мир ја не Не-
шић, ко ја у сре ди ште сво јих за ни-
ма ња по ста вља упра во те му о по ли-
тич ком исла му, са ста вље на је од се-
дам глав них по гла вља: 1. Ислам и 
по ли ти ка: оп шта раз ма тра ња, 2. Пој-
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мов не ди стинк ци је: де мо кра ти ја, се-
ку ла ри за ци ја и нео фун да мен та ли-
зам, 3. Исла ми зам у пер спек ти ви ан-
тро по ло ги је ре ли ги је, 4. По ли тич-
ки ислам, 5. Ислам у ди ја спо ри, 6. 
Ислам и фун да мен та ли зам, 7. Ислам 
и људ ска пра ва. 

У уво ду сво је књи ге аутор ка 
нај пре раз ма тра основ не ре ли гиј ске 
и ге о по ли тич ке од ли ке исла ма, ис ти-
че зна чај про у ча ва ња исла ма као ре-
ли ги је и кул ту ре и на во ди нај ва жни-
је пред став ни ке исла мо ло ги је и по-
ли ти ко ло ги је с на ших про сто ра ко-
ји су се ба ви ли овом те мом. У по-
гла вљу Ислам и по ли ти ка – оп шта 
раз ма тра ња Мир ја на Не шић се по-
том ба ви од но сом по ли ти ке и исла ма 
као ре ли ги је, као и ње го вим ути ца-
јем на фор ми ра ње дру штве них, еко-
ном ских и прав них то ко ва у арап-
ским зе мља ма у пост ко ло ни јал но 
вре ме. У дру гом по гла вљу (Пој мов-
не ди стинк ци је) де фи ни шу се пој-
мо ви де мо кра ти је и се ку ла ри за ци је, 
пр вен стве но у за пад ној по ли ти ко ло-
ги ји, и раз ма тра ју вред но сти са вре-
ме ног де мо крат ског дру штва и њи-
хо вог од но са пре ма ре ли ги ји. У том 
кон тек сту да је се и де фи ни ци ја фун-
да мен та ли зма (ислам ског, али и хри-
шћан ског), као и евен ту ал ни раз ло зи 
ње го ве екс пан зи је у два де се том ве-
ку.

Ислам у пер спек ти ви ан тро-
по ло ги је ре ли ги је је по гла вље у ко-
ме се аутор ка ба ви, пре све га, спе ци-
фич но сти ма ан тро по ло шког про у ча-
ва ња ре ли ги је, по ја ве при сут не још 
у нај ра ни јим људ ским за јед ни ца ма. 
Ис пи ту ју се ту на чи ни на ко је ан тро-
по ло ги ја из у ча ва кул ту ро ло шке ме-

ха ни зме схва та ња ствар но сти, а на-
гла сак је ста вљен на ислам ску ре ли-
гиј ску док три ну и ес ха то ло ги ју. По-
гла вље По ли тич ки ислам је по де-
ље но на че ти ри де ла. У де лу у ко ме 
се раз ма тра иде о ло ги ја по ли тич ког 
исла ма нај пре се де фи ни ше сам по-
јам, а он да из но се вред но сти ислам-
ских по ли тич ких прин ци па. По том 
се го во ри о по ку ша ји ма ре фор ми зма 
и мо дер ни за ци је исла ма у пост ко-
ло ни јал но до ба, тен ден ци ја ма да се 
исла му обез бе ди но ва фор му ла ци-
ја, ко ја би му, евен ту ал но, омо гу ћи ла 
ин те гра ци ју у свет ске то ко ве. У тре-
ћем одељ ку истог по гла вља аутор ка 
се ба ви де ба та ма о ком па ти бил но сти 
исла ма и де мо кра ти је, као и схва та-
њем де мо кра ти је на ислам ски на чин. 
Ту је на кра ју на ве ден и низ илу стра-
ци ја из Кур’ана, ко је све до че о по-
сто ја њу ислам ских ин сти ту ци ја ко је 
су по сво јој струк ту ри ве о ма бли ске 
ин сти ту ци ја ма де мо кра ти је.

По гла вље Ислам у ди ја спо ри 
по де ље но је та ко ђе на че ти ри пот по-
гла вља. У пр вом де лу се раз ма тра-
ју про бле ми му сли ма на у ди ја спо-
ри и њи хо ва су о ча ва ња са се ку ла ри-
за ци јом као со цио-по ли тич ким про-
це сом. У дру гом одељ ку аутор ка се 
ба ви де фи ни са њем пој ма гло ба ли-
за ци је, од но сом исла ма пре ма гло-
ба ли за ци ји и ње го вом ди ле мом да 
ли се тре ба изо ло ва ти, аси ми ло ва ти 
или ин те гри са ти у „гло бал но се ло“. 
У тре ћем де лу се об ра ђу је дис курс 
о исла му на за па ду и про блем кул-
тур ног иден ти те та му сли ма на у ди-
ја спо ри, док се на са мом кра ју овог 
по гла вља раз ма тра на ста нак и по ли-
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тич ка зло у по тре ба исла мо фо би је на 
За па ду.

У ше стом по гла вљу, Ислам и 
фун да мен та ли зам, об ја шња ва ју се 
ме ха ни зми раз во ја фун да мен та ли-
зма као од го во ра на се ку ла ри за ци ју. 
Се ку ла ри за ци ја је, да ка ко, за пад ни 
дру штве ни и кул тур ни фе но мен, али 
и по јам при хва ћен од стра не про за-
пад но ори јен ти са них му сли ма на у 
му сли ман ским дру штви ма. Ана ли-
зи ра ју се ту и пој мо ви па на ра би зма 
и па ни сла ми зма, уз на во ђе ње иде а-
ла и док три на ва ха бит ског по кре та, 
као при мер па ни слам ских иде ја. У 
по след њем одељ ку рас пра вља се о 
иде ји на ци о на ли зма, тј. ње ном ан та-
го ни стич ком од но су пре ма исла му.

По след ње по гла вље, Ислам 
и људ ска пра ва, по де ље но је у три 
основ не це ли не. Пр ви део се ба ви 
оп штим по гле ди ма исла ма на по сто-
ја ње људ ских пра ва ми мо ре ли гиј-
ског окви ра, али и по сто ја њем уни-
вер за ли стич ких иде ја о људ ским 
пра ви ма у прав ним до ку мен ти ма. 
Дру ги део је нај о бим ни ји и са сто ји 
се из укуп но шест це ли на ко је се ба-
ве по ло жа јем же не у му сли ман ском 
дру штву, ње ним пра ви ма и сло бо-
да ма, уз низ ци та та, илу стра ци ја из 
Кур’ана и ха ди са. Тре ћи део се ба-
ви не га тив ним од но сом исла ма пре-
ма хо мо сек су а ли зму, али и то ле ри-
са њем из ве сних фор ми хо мо сек су-
ал ног по на ша ња.

Мир ја на Не шић је у овој мо-
но гра фи ји на ин тер ди сци пли на ран 
на чин, уз при ме ну те о ри ја и ме то да 

из обла сти со ци о кул тур не ан тро по-
ло ги је, по ли ти ко ло ги је, исла мо ло-
ги је и дру гих ди сци пли на на сто ја ла 
да ра све тли ме сто исла ма и исла ми-
зма у про це су гло ба ли за ци је, као и 
раз ли чи те исла ми стич ке од го во ре на 
ли бе рал ну де мо кра ти ју, се ку ла ри за-
ци ју и мул ти кул ту ра ли зам. Јед но од 
кључ них пи та ња у том кон тек сту би-
ло је, сва ка ко, да ли је ислам - по пут 
хри шћан ства и не ких дру гих свет-
ских ре ли ги ја - у ста њу да сво је ре-
ли гиј ско на сле ђе, укљу чу ју ћи и сво-
је ре ли гиј ско-по ли тич ке док три не, 
ви ди са мо као јед ну од ре ли гиј ских 
тра ди ци ја у се ку лар ним дру штви ма.

При мар ни из во ри ко ри шће ни 
у овој сту ди ји је су тек сто ви из Ку ра-
на и су не, осно ва ислам ског ре ли гиј-
ског, прав но-по ли тич ког и дру штве-
ног устрој ства (ше ри јат ског пра-
ва), ко је је аутор ка, с об зи ром на ње-
но обра зо ва ње из обла сти ара би сти-
ке, би ла у ста њу да чи та и ту ма чи у 
ори ги на лу, на арап ском је зи ку. По-
ред тих ре ли гиј ских из во ра, раз ма-
тра на су и де ла ли де ра и осни ва ча 
раз ли чи тих исла ми стич ких по кре та 
19. и 20. ве ка, као и се кун дар на гра-
ђа – ра до ви са вре ме них (му сли ман-
ских и не му сли ман ских) исла мо ло-
га ко ји се ба ве раз ли чи тим аспек ти-
ма по ли тич ког исла ма у да на шњем 
све ту (Оли ви је Рој, Кса ви је Бу га рел, 
Ха лид Абу ел Фадл, Џон Еспо зи то и 
др.).

Проф. др Милан Вукомановић, 
Универзитет у Београду,
Филозофски факултет.
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Десетогодишњица излажења часописа 
„Религија и толеранција“

Ве о ма је ма ли број ча со пи са у 
Ср би ји из обла сти дру штве них и ху-
ма ни стич ких на у ка ко ји је ус пео да 
одр жи кон ти ну и тет из ла же ња чи та-
ву де це ни ју. Још је ма њи број оних 
ко ји се ба ве ре ли ги јом из угла раз ли-
чи тих ди сци пли на и ко ји оку пља ју 
не са мо вр хун ске струч ња ке из обла-
сти ис тра жи ва ња ре ли ги је, већ и 
мла ђу ака дем ску за јед ни цу ко ја по-
не кад сво је пр ве на уч не ра до ве об-
ја ви упра во у овом ча со пи су. Сто га 
је нео п ход но ис та ћи ко ли ко је ча со-
пис „Ре ли ги ја и то ле ран ци ја“ је дин-
ствен, бу ду ћи да пред ста вља пра ви 
при мер ин тер ди сци пли нар ног ча со-
пи са ко ји не оку пља са мо со ци о ло-
ге ре ли ги је, већ и те о ло ге, ан тро по-
ло ге, фи ло зо фе, исто ри ча ре, пси хо-
ло ге, по ли ти ко ло ге, ко ји се у сво јим 
ис тра жи ва њи ма ба ве ре ли ги јом ка ко 
те о риј ски, та ко и ем пи риј ски. Кроз 
тек сто ве ко ји су об ја вљи ва ни у ча со-
пи су „Ре ли ги ја и то ле ран ци ја“, мо-
же се при ме ти ти да је све ве ћи број 
ауто ра ко ји у сво јим сту ди ја ма об је-
ди њу је на ве де не ди сци пли не, бу ду-
ћи да је фе но мен ре ли ги је у са вре-
ме ном дру штву ве о ма сло жен и све 
се ви ше те жи ин тер ди сци пли нар ном 
при сту пу као све о бу хват ни јем. Сто-
га се ин тер ди сци пли нар ност по ста-
вља као ну жност у са вре ме ним про-
у ча ва њи ма ре ли ги је и ком плек сних 
ре ли гиј ских иден ти те та, уз све ве ћи 
број но вих ре ли ги ја и но вих од но са 
ко ји на ста ју у све хе те ро ге ни јој ре-
ли гиј ској сли ци дру штва.

Уко ли ко се освр не мо на те ме 
из прет ход них бро је ва, мо же мо уви-
де ти да кључ ни до при нос овог ча со-
пи са пред ста вља упо зна ва ње са нај-
ра зли чи ти јим ре ли гиј ским тра ди ци-
ја ма ко је по сто је на на шим про сто-
ри ма, од пра во сла вља, ка то ли ци зма, 
исла ма, ју да и зма, про те стан ти зма, 
раз ли чи тих нео про те стант ских тра-
ди ци ја (бап ти зма, адвен ти зма, на-
за рен ства, пен те ко ста ли зма), пре ко 
но вих ре ли ги ја. Сто га се као основ-
на ми си ја ча со пи са мо же из дво ји ти 
ди ја лог и упо зна ва ње са „ре ли гиј ски 
дру гим“, што сва ка ко нај ви ше не до-
ста је у на шем дру штву у ко јем се вр-
ло че сто раз ли чи тост не то ле ри ше, 
пре све га из не по зна ва ња ре ли гиј-
ске раз ли чи то сти. На тај на чин, тек-
сто ви у ча со пи су истин ски до при-
но се отва ра њу и по кре та њу ди ја ло-
га ме ђу вер ским за јед ни ца ма, као и 
ди ја ло гу ши рег дру штва са вер ским 
за јед ни ца ма, од но сно др жа ве и вер-
ских за јед ни ца.

Као што го то во да не по сто-
је ет нич ки хо мо ге не др жа ве, та ко су 
рет ке др жа ве у ко ји ма не по сто ји ви-
ше раз ли чи тих вер ских тра ди ци ја; 
да кле, да на шња дру штва су све ви-
ше мул ти кон фе си о нал на. Ме ђу тим, 
не до вољ но је са мо из не ти чи ње ни-
цу да жи ви мо у мул ти кон фе си о нал-
ном дру штву. Уко ли ко узме мо као 
при мер Вој во ди ну, ка да се у јав ном 
дис кур су мул ти кон фе си о нал но сти у 
Вој во ди ни го во ри о по сто ја њу ви ше 
вер ских за јед ни ца на јед ном про сто-
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ру, то се пре све га од но си на по сто-
ја ње тра ди ци о нал них вер ских за јед-
ни ца, док број не не тра ди ци о нал не, 
ма ле вер ске за јед ни це по сто је без 
раз ви је ног ин тер ре ли гиј ског ди ја ло-
га и без мо гућ но сти ве ћег оства ри-
ва ња пра ва. Да кле, и у из ра зи то мул-
ти кон фе си о нал ним сре ди на ма, где 
де це ни ја ма и ве ко ви ма уна зад по-
сто је раз ли чи те вер ске тра ди ци је, 
нео п ход но је гра ди ти пут ин тер ре-
ли гиј ског ди ја ло га, из ме ђу (услов но 
ре че но) ма њи на и ве ћи на.

Но ви об ли ци ре ли гиј ског плу-
ра ли зма, као и све ве ћа при сут ност 
раз ли чи тих об ли ка но вих ре ли ги ја 
ши ром све та, ука зу ју на нео п ход ност 
ускла ђи ва ња ка ко те о риј ског, та ко и 
прак тич ног зна ња о ре ли ги ја ма у на-
уч ном и јав ном дис кур су. Пер цеп ци-
ја но вих об ли ка ре ли ги о зно сти, ко ја 
је по не кад не га тив но обо је на, у ве-
ли кој ме ри за ви си од то га ко ли ко су 

мул ти кул ту рал на и мул ти кон фе си о-
нал на дру штва спрем на да се су о че 
са број ним иза зо ви ма, као што су ус-
по ста вља ње ет нич ке и вер ске то ле-
ран ци је, ин тер ре ли гиј ског ди ја ло га, 
за бра не раз ли чи тих об ли ка дис кри-
ми на ци је и об ли ко ва ња мул ти кул-
тур них по ли ти ка. Та ко и по зи ти ван 
од нос др жа ве пре ма ре ли гиј ском ди-
вер зи те ту го во ри и о сте пе ну раз во-
ја де мо кра ти је и при хва та ња вред но-
сти плу ра ли стич ких дру шта ва. Све-
му то ме у ве ли кој ме ри до при но си 
ча со пис „Ре ли ги ја и то ле ран ци ја“ 
ко ји на пра ви на чин про мо ви ше ре-
ли гиј ску то ле ран ци ју и ти ме отва ра 
пут ин тер ре ли гиј ском ди ја ло гу у бу-
дућ но сти.

др Алек сан дра 
Ђу рић-Ми ло ва но вић 

Балканолошки институт САНУ, 
Београд
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Паоло Назо (2005). Laicita’ e pluralismo religioso. Editrice Missionaria Italia-
na – www.emi.it

ЗАМИСАО КОЈА ДОЛАЗИ ОД ДАВНИНА

„Та да фа ри се ји оти до ше и до го во ри ше се да га ухва те у ре чи. И по-
сла ше к ње му уче ни ке сво је са Иро дов ци ма, ко ји ре ко ше: Учи те љу, зна мо да 
си исти нит и да за и ста учиш пу ту Бо жи јем и не ма риш ни за ко га, јер не 
гле даш ко је ко. Ка жи нам, да кле, шта ми слиш ти; је ли до пу ште но пла ћа-
ти по рез ца ру или ни је? Но Исус ви де лу кав ство њи хо во и ре че: Што ме ку-
ша те, ли це ме ри? По ка жи те ми по ре зни но вац! А они му пру жи ше ди нар. 
И ре че им: Чи ји је ово лик и нат пис? Ре ко ше му: ца рев. Та да им ре че: по-
дај те, да кле, ца ру ца ре во и Бо гу Бо жи је! И кад чу ше, за ди ви ше се, оста ви-
ше га и оти до ше“.

МА ТЕЈ (22,15–22)

Ово је је дан од нај по зна ти јих де ло ва Би бли је ис при чан у три си ноп-
тич ка је ван ђе ља. Као што је по зна то ра ди ло се о зам ци у ко јој су фа ри се-
ји и Иро до ве при ста ли це же ле ли са сврг ну Ису са, јав но га по ка зу ју ћи као 
пре врат ни ка ко ји је ко вао за ве ру про тив уста но вље не рим ске вла сти. Од би-
ти фи скал ни по рез јед на ко је зна чи ло као не при зна ти Це за ре ву по ли тич ку 
власт, а с дру ге стра не – озва ни чи ти им пе ра то ров на мет нут по рез, зна чи ло 
је при зна ти ца ре ву власт. Нај зад, да је Исус од го во рио по тврд но на пи та ње 
по ста вље но му од фа ри се ја, сма трао би се из дај ни ком и „оку па тор ским са-
рад ни ком“ у очи ма зи ло та (рев но сних) – мо гли би смо да ка же мо при пад ни-
ка стран ке от по ра про тив Ри ма – ко ји су са сва ком ве ро ват но ћом ка рак те-
ри са ли он да шњу сце ну. Исус на слу ћу је зам ку у ко ју су прот ста вље не стру-
је же ле да га уву ку, и „по ме те“ сво је са го вор ни ке тра же ћи да му по ка жу јед-
ну нов ча ни цу од оних ко је су слу жи ле да се пла ти по рез и ко је су но си ле на 
се би нат пис „Ти бе ри је бо жан ски им пе ра тор Ав гу стов син“. У рим ској Па-
ле сти ни, на и ме, у оп ти ца ју су би ле две мо не те: јед на са ли ком ца ра, ко ја је, 
уз пре тен зи ју да пред ста вља бо жан ство, за Је вре је пред ста вља ла бо го хул ни 
чин; дру га, у те ку ћој упо тре би ме ђу Је вре ји ма, ли ше на та кве сли ке. Али, да-
жби не пре ма Ри му су се пла ћа ле пр вом, рим ском мо не том. Ове крат ке за бе-
ле шке по ма жу да се бо ље раз у ме Ису сов од го вор „да ти це за ру“ зна чи „при-
зна ти“ и „вра ти ти ца ру“ оно што је ње го во. То јест, по ли тич ку власт, вој ну 
сна гу, ци вил ну моћ. Бо гу мо ра ју би ти да те дру ге ства ри, мо ра ју би ти по ну-
ђе на дру га при зна ња. Им пе ра тор ни је Бог и Бог не ма свој ство им пе ра то ра. 
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Ово се на ла зи на стра ни ца ма је ван ђе ља. Исто риј ска ствар ност је би ла раз-
ли чи та, као што бе ле жи те о лог Ен цо Бјан ки: „Ако на пра во слав ном ис то-
ку це за ро па пи зам зна чи не са мо са вез из ме ђу пре сто ла и ол та ра већ и пот-
чи ња ва ње цр кве др жа ви, на за па ду, са про ла зном пап ском мо ћи се до сти-
гло до тач ке у ко јој се да је Бо гу оно што је при па да ло це за ру“1. Не при лич-
но нам је да пред ла же мо јед ну ег зе ге зу би блиј ског тек ста ко ја тре ба да се 
тра жи у „бо го слов ском“ кљу чу пре не го у „по ли тич ком“ или „ју ри дич ком“. 
Ипак, овај та ко по пу ла ран ко рак обе ле жа ва за о крет по што ван од до ми нант-
них кул ту ра у вре ме ну у ко јем су сла ви ли бо жан ство им пе ра то ра и за ми-
шља ли бо жан ску моћ као ору ђе вла да ви не љу ди и др жа ва. У овој слав ној 
из ре ци о це за ро вој мо не ти мо же мо на зре ти че сти ту раз ли ку из ме ђу оно га 
што при па да на че лу и оног што се ти че обла сти ве ре. Два под руч ја су друк-
чи ја и раз ли чи та, и у овом раз ли ко ва њу мо же мо са бра ти је згро оног све тов-
ног узо ра ко је ће се ис та ћи и у са вре ме ном до бу.

Сун це и ме сец или два сун ца

У вре ме ну спо ро ва из ме ђу па пе и ца ра, зна ча јан до при нос раз ми шља-
њу на те му раз ли ко ва ња све тов не сфе ре и оне ду хов не дао је Дан те, ко ји се 
по све тио чу ве ној те ми „О мо нар хи ји“ на пи са ној око 1310. го ди не. У овом 
де лу рас пра вља се о про бле му да ли ца ре ва власт по ти че од Бо га или па пи-
ним по сред ством, дру гим ре чи ма да ли је не по сред на и, да кле, са вр ше на, 
или по сред на и због то га под ре ђе на. Очи глед но да Дан те за ме њу је пр ву те-
зу и обра зла же је по твр ђу ју ћи да, с об зи ром да је „Auc to ri tas su per par tes“, 
цар, не са мо да сâм мо же да раз ре ши про тив реч но сти ко је мо гу да из ви ру 
из ме ђу на че ла и на ро да, већ је, та ко ђе, је ди ни, бу ду ћи да ро ван са вр ше ном 
во љом и оном ве ћом мо гу ћом вла сти, па је у ста њу и да јем чи прав ду. Срж 
дан те ов ског обра зла га ња је ме ђу тим по би ја ње те о ри је о сун цу и ме се цу ко-
ју, по сред њо ве ков ној тра ди ци ји ши ро ко по на вља па па Бо ни фа ци је VI II, ко-
ји је об ја шња вао пр вен ство пап ског до сто јан ства у од но су на дру го, то јест, 
цар ско. Дан те твр ди да је јед на ствар све тлост, а не што са свим дру го власт. 
По ли тич ка моћ не до би ја за ко ни тост од ду хов не, већ са мо оне дру ге вр ли-
не ко је је обо га ћу ју. У ме та фо ри сун ца и ме се ца он су прот ста вља ону дру гу, 
о „два сун ца“ сва ког сјај ног на свом по љу: у тре ћој књи зи, на и ме, твр ди да 
су пап ство и ца ре ви на две ди јар хи је, јер је та ко Бог же лео; пр ва за ду хов не, 
дру га за оне све тов не ства ри. Вре ме пот чи ње но сти је про шло. По ред то га, 
Дан те по ку ша ва да опо врг не је дан по је дан до ка зе ко ји су, с Би бли јом у ру-
ци, ис ти ца ле при ста ли це не при ко сно ве не пап ске мо ћи: од два по ну ђе на но-
жа Пе тро ва Ису су (Лу ка 22, 38), ко ји би би ли сим бо ли две ју мо ћи да тих од 
Хри ста пр во род ству Ле ви је вом – по ли тич ке и ду хов не, за че тих од све ште-
нич ке ло зе у од но су на Ју ди но пле ме чи је ће по том ство до ка за ти цар Да вид, 

1  En zo Bi an chi, “La i ci ta, una ga ran zia per la re li gi o ne”, in La stam pa, 31  gen na io 2004. 
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или у од но су на Ју ди но пле ме ко је ће се до ка за ти у по том ству Да ви до вом. 
Дан теу је на пр вом ме сту би ло ва жно да по ка же за ко ни тост не за ви сне цар-
ске по ли тич ке мо ћи и то ар гу мен ту је ци ти ра ју ћи по зна ту Ису со ву из ре ку 
упу ће ну Пи ла ту „Мо је цар ство ни је од ово га све та“. Не при ли чи нам да се 
при се ћа мо сла бо сти по не ких бо го слов ских дан те ов ских те за ни ти сло бод не 
упо тре бе не ких би блиј ских ци та та: оста је по ли тич ка чи ње ни ца да се трак-
тат за кљу чу је по сма тра њем не за ви сно сти две мо ћи, што не зна чи да рим ски 
им пе ра тор не мо же, шта ви ше, он мо ра да по ка же пре ма па пи ду бо ко по што-
ва ње, као што то чи ни пр во ро ђе ни син пре ма свом оцу, а све то у сми слу чи-
ње ни це да је сре ћан зе маљ ски жи вот у функ ци ји оства ри ва ња веч не сре ће. 
Али, ова за кључ на опа ска ни је би ла до вољ на да се књи га са чу ва од ми шље-
ња пап ских цен зо ра, ко ји су је од по чет ка уни шта ва ли.

Спо ра зум о ми ру 

Ако је Дан те об ра ђи вао те му о ра зли ци пап ске вла сти и оне им пе ра-
тор ске, са мо не ко ли ко го ди на ка сни је Мар си ли је Па до ван ски се не по сред но 
су о чио са истом те мом у ди рект ном по ли тич ком сми слу.

Ле кар, фи ло соф ски на уч ник, до цент, за тим рек тор Па ри ског уни вер-
зи те та, на пи сао је из ме ђу оста лог чу ве ног „Бра ни те ља ми ра“ (1324). Де ло 
ука зу је на по ли тич ки про грам усме рен на по јам др жа ве као јед не при род не 
це ли не, ко ја мо ра да бу де ис прав на и ру ко во ђе на. Ме ђу ду жно сти ма др жа ве 
је да јем чи бла го ста ње сво јих гра ђа на, да кле мир, пре све га. Ко во ди др жа-
ву, да кле, у оба ве зи је да је бра ни и из гра ди по мо ћу оп ште при хва ће них нор-
ми оно што се обич но де фи ни ше као „за кон“. Али, шта за и ста зна чи за кон 
за ве ли ког ху ма ни стич ког фи ло со фа? За кон ни је оно што про ис ти че из Бо-
жан ске мо ћи, не при ко сно ве на чи ње ни ца ко ја се на ме ће од ви со ког мо рал-
ног про пи са у осно ви. За кон је, у ве ћој ме ри, је дан уста но вље ни до го вор на 
осно ву раз ми шља ња о прав ди и схва та њу по ли ти ке. У том сми слу за ко но да-
вац, од но сно пр ви де ло твор ни и ствар ни узрок за ко на је на род или скуп гра-
ђа на… ко ји за по ве да и о свом из бо ру и сво јим же ља ма у глав ној скуп шти-
ни. С дру ге стра не, уло га кле ра је „да се упо зна је и учи оним ства ри ма ко-
ји ма по Све том пи сму тре ба да се ве ру је, ра ди или из бе га ва да би се до би-
ло веч но спа се ње и по бе гло од зла“. На из глед, све ово има ма ло ве зе са све-
тов но шћу. За и ста, не би има ло сми сла тра жи ти од ауто ра из XIV ве ка за ко-
но дав ство си сте ма пра ви ла, одва ја ња из ме ђу ре ли ги је и де мо крат ске др жа-
ве. Али, пра ве ћи је дан узор за сно ван на за ко ну „чо ве чан ства“ и по ве рив-
ши ца ру за да так да обез бе ди ње го во по што ва ње у слу жби нај ви шег ин те ре-
са – ми ра, Мар си ли је „чи ни“ све тов ном др жа ву. И не са мо то: ста вља та ко-
ђе те о риј ске прет по став ке „спо ра зу ма“ ме ђу гра ђа ни ма на осно ву са вре ме-
ног устав ног уре ђе ња.
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Је дан дру ги до при нос де фи ни ци ји ре жи ма раз ли ко ва ња из ме ђу Цр-
кве и Др жа ве, ма ло хро но ло шки не ус кла ђен у од но су пре ма Мар си ли ју Па-
до ван ском, до ла зи од ен гле ског фран ци скан ца Ви ље ма Ока ма (1285–1349). 
Он је по ста вио „осам пи та ња ко ја се ти чу пап ске мо ћи“ у ко ји ма је од го во-
рио без сум ње „са вре ме ним“ из ра зи ма за оно до ба. Пре све га, твр дио је да 
је све тов на власт би ла за ко ни та још пре Хри сто вог до ла ска, да кле се ћао се 
да су цар ско осве ће ње и кру ни са ње об ре ди ко ји ис ти чу по ста вља ње на по-
ло жај, али не ука зу ју да ца ре ви на по ти че од па пе, ни ти тре ба да бу де по твр-
ђе на од па пе. У том сми слу, на ста вљао је да ље – вла дар ни је па пин слу га; 
евен ту ал но је па па, с об зи ром да је по сед ник ма те ри јал них до ба ра, тај ко ји 
мо ра да вла да ру по ло жи за кле тву. Из то га сле ди да па па не би мо гао да сврг-
не вла да ра за то што та ква власт при па да на ро ду ко ји ју је иза брао. На осно-
ву ових прет по став ки се по твр ђу је да па па не би мо гао да бу де вр хов ни су-
ди ја све тов них узро ка и да не би мо гао да др жи, исто вре ме но, мач ци вил-
не упра ве и мач упра ви те ља За пад не Цр кве. Дру гим ре чи ма, Ви љем Окам је 
био остра шће ни кри ти чар „plen ti tu do po te sta tis pa pa le“ (пу не пап ске мо ћи), 
од но сно зах те ва да ауто ри тет рим ског епи ско па бу де не при ко сно вен и да се 
ра ши ри на гра ђан ске по сло ве. Још смо би ли у пред са вре ме ном до бу, али се-
ме раз ли ко ва ња из ме ђу Цр кве и Др жа ве, из ме ђу гра ђан ске и цр кве не мо ћи 
је већ би ло со лид но по са ђе но на тло по ли тич ких иде ја.

Све тов ни вла дар

Јед на де таљ на раз ра да на те му о све тов ња штву сти же у XIV ве ку де-
лом Ни ко ле Ма ки ја ве ли ја (1469–1527). Из ве сно је да су Евро па и Ита ли ја 
раз ли чи те од оне Дан те о ве и Мар си ли ја Па до ван ског, али се кре тар фи рен-
тин ске др жав не упра ве ро да по ро ди це Ме ди чи умео је да схва ти ва жност те-
ме и ус пео да раз ра ди по ли тич ки узор кне же ви не за сно ва не упра во на прин-
ци пу све тов ња штва. Од Ма ки ја ве ли ја су на ро чи то по зна ти не ки упе ча тљи-
ви и син те тич ки из ра зи: циљ ко ји оправ да ва сред ство, ре ли ги ја као ору ђе 
мо ћи. Ве о ма је ла ко по ћи од ових не ствар них из ра за, из ву че них из кон тек-
ста, и на чи ни ти од Ма ки ја ве ли ја јед ног не мо рал ног ци ни ка, јед ног Фа у ста 
мо дер не по ли тич ке на у ке, спрем ног да про да ду шу вред но сти ма по жу де мо-
ћи. То је јед но нео сно ва но и пре у ра ње но ту ма че ње, плод по пу ла ри за ци је ко-
ја из не ве ра ва сло же ност јед ног ми шље ња ко је ће има ти од лу чу ју ћу уло гу у 
од ре ђи ва њу мо де ла мо дер не др жа ве.

Као што је по зна то, обје кат Ма ки ја ве ли је вог ис тра жи ва ња је суд-
би на владарâ. У свом по зна том тек сту о њи ма, пи та ју ћи се за што не ки од 
њих про па да ју док дру ги има ју сре ће, ана ли зи ра фак то ре ко ји пред о дре ђу-
ју успех јед ног вла да ра. Ма ки ја ве ли је во де ло ни је јед на ап стракт на те о ре-
ма о вла сти, на про тив, стал но се по ве зу је са ита ли јан ском си ту а ци јом, оном 
о ко јој фи рен тин ски пи сац из но си то ли ко тач не и пре ци зне су до ве. Као ка-
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да при да је ве ли ку од го вор ност рим ској цр кви за по де лу Ита ли је: „с об зи ром 
да је рим ска цр ква на ста њи ва ла и др жа ла све тов но цар ство – пи ше у го во ри-
ма ис под пр ве Де ке Ти та Ли ви ја – ни је би ла ни то ли ко моћ на ни то ли ко без-
гре шна да цар ство не би мо гао да оку пи ра ти ра нин Ита ли је и да се про гла-
си за вла да ра; ни ти је, с дру ге стра не, би ла та ко сла ба, да, из стра ха од гу-
бит ка сво јих по вла сти ца не би по зва ла јед ног вла да ра ко ји ће је од бра ни ти 
од оно га ко ји је у Ита ли ји по стао ису ви ше мо ћан“ (I, 12). Ита ли јан ска дра-
ма, јед ном реч ју, би ла је у то ме што је Цр ква у исто вре ме би ла сла ба да ује-
ди ни зе мљу, али су ви ше ја ка да би оста ви ла про стор дру гим по ли тич ким су-
бјек ти ма. Сту ди о зан, кад су по ли тич ки про це си у пи та њу – и у овом сми слу 
дав ни уте ме љи вач на у ке о по ли ти ци, Ма ки ја ве ли фор ми ра те о ри ју о мо ћи 
и стро го све тов ној вла да ви ни ја сно раз ли чи тој од сва ке ме та фи зи ке и од ре-
ли гиј ског по гле да. У овој ли ни ји, он пра ви раз ли ку из ме ђу мо ра ла и по ли ти-
ке, али не у сми слу да би по ли ти ка мо гла или још го ре тре ба ло да бу де „не-
мо рал на“. По ње го вом ми шље њу, по ли ти ка, евен ту ал но, мо ра да бу де не мо-
рал на у сми слу да се не оспо со бља ва за мо рал не са др жа је ко ји ма те жи, већ 
за сво ју де ло твор ност за одр жа ње гра ђан ске за јед ни це. Као про тив до каз, 
нај бо љи мо рал ни узо ри мо гу да од ре де ја ко ло шу по ли ти ку, а за тим и про-
паст јед не вла да ви не. Из ове пер спек ти ве тре ба има ти на уму по зна ту из ре-
ку да је ре ли ги ја „ору ђе цар ства“. Ако је вла да рев циљ да јем чи сре ћу сво је 
кне же ви не, он има по тре бу да ис ко ри сти сва сред ства ко ја су му на рас по ла-
га њу ка ко би га ран то вао ње но одр жа ње и це ло ви тост. У овом сми слу се за-
кљу чу је да ре ли ги ја по ста вља за јед нич ке уз о ре ко ји објек тив но учвр шћу ју 
гра ђан ску за јед ни цу, а за тим и кне же ви ну. Са Ма ки ја ве ли јем, узор све тов-
но сти, иако се још не по ја вљу је као из раз, на ла зи јед но чвр сто те о риј ско и 
по ли тич ко уси дре ње. Евро па у ње го во вре ме жи ви у ве о ма осе тљи вој фа-
зи: на ла зи мо се не по сред но пред про те стант ском ре фор мом и по ли тич ким 
и вој ним су ко бом ко ји ће раз би ти кон ти нент и не ке ње го ве др жа ве. У овом 
сми слу, раз ли ка из ме ђу по ли ти ке и ре ли ги је, да кле раз ли ко ва ње све тов них 
вла сти и ду хов них ауто ри те та, по ну ди ће мо гу ћи из лаз за су коб за ко ји на из-
глед не ма ре ше ња.

Ре фор ма 

Би ло би уза луд но и по гре шно тра жи ти у Лу те ро вој (1484–1546) или 
Кал ви но вој (1509–1564) про по ве ди по је ди не чи ни о це „по ли тич ке те о ри је“ 
у раз ра ди те ме од но са из ме ђу Др жа ве и Цр кве. Лу тер је, пре све га, био ми-
стик и те о лог, ипак, ње го ва про по вед је би ла пред о дре ђе на да има ва жне по-
ли тич ке по сле ди це и да обе ле жи јед ну основ ну фа зу у де фи ни са њу све тов-
ног узо ра. „Ни је му дро ни за ко га ко има же љу да бу де хри шћа нин – на пи сао 
је ра су ђу ју ћи о „до брим де ли ма“ – су прот ста вља ти се соп стве ној вла ди, би-
ло да је пра вед на или не. Ни шта ни је бо ље не го би ти по слу шан и слу жи ти 
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сви ма они ма ко ји су на ши прет по ста вље ни. Не по слу шност је ве ћи грех од 
би ло ког дру гог“. Прак тич на по твр да ове те о риј ске по став ке де си ла се у ра-
ту се ља ка 1525. го ди не, ка да ре фор ма тор ни је окле вао да се свр ста на стра ну 
вла да ра про тив ма са ко је се бу не. И у овом из бо ру игра ли су уло гу из ве сни 
бо го слов ски раз ло зи – ду жност хри шћа ни на пре ма ус по ста вље ним вла сти-
ма – али још ви ше кон крет на раз ма тра ња по ли тич ких при ли ка. Али у исто 
вре ме, Лу тер је по ве рио све тов ња ци ма (они ма ко ји ни су у ве ри у из ве сном 
сми слу) но ве уло ге и но ве за дат ке: у том сми слу уни вер зал но све штен ство 
вер них ни је би ло пот чи ње но пре ма они ма ко ји су оба вља ли ре ли ги о зне об-
ре де; у сми слу при зи ва ко ји су при ми ли од Бо га, има ли су исту ду хов ну те-
жи ну све ште ни ка ко ји при но си жр тву у ол та ру. 

И ово је те ма ко ју ће оп шир но раз ма тра ти Кал вин и ко ја ће по ну ди ти 
Мак су Ве бе ру ма те ри јал ну осно ву за ње го ву по зна ту те о ри ју о ве зи из ме ђу 
про те стант ске ети ке и ка пи та ли стич ког ду ха.

Али, ма да осло ба ђа „све тов ња ка“ у цр кве ном под руч ју, ни Кал вин не 
уво ди чи ни о це но ви не у те о ри ју (и по ли ти ку) о све тов но сти. У из ве сном 
сми слу, ви ше тра ди ци о на лан био је Лу тер ка да је у сво јим по зна тим Хри-
шћан ским ин сти ту ци ја ма 1559. го ди не по твр дио да је „за да так све тов ног 
вла да ра да чу ва и шти ти спо ља шњи Бо жи ји култ, да бра ни чи сто ту кул та и 
по ло жај цр кве“. У де ли ма пр вих ре фор ма то ра ипак не на ла зи мо јед ну „мо-
дер ну“ об ра ду те ме све тов ња штва. Но, же ле ли би смо да по твр ди мо да ре-
фо р ма као та ква, и из над сво јих из ра же них ста во ва, по ста је је дан чи ни лац 
мо дер ни за ци је у све тов њач ком сми слу та да шњег европ ског вре ме на. Ле по 
га ту ма чи Еле на Бе ин, по зи ва ју ћи се на јед ну по зна ту хе ге лов ску те зу и под-
вла че ћи да „по твр да пр вен ства у све сти озна ча ва јед ну не пре кид ну нит про-
те стант ског до га ђа ја и пред ста вља је дан од ње го вих на ро чи тих до при но са 
изу му мо дер не др жав не све тов но сти. Лу те ром се оства ру је зна чај но пре ме-
шта ње од ре ли гиј ске спо ља шњо сти до уну тра шње ве ре“.2 Тра же ћи су шти-
ну хри шћан ске ве ре, очи шће не од тра ди ци је и упо тре ба ли ше них сва ке би-
блиј ске осно ве, хри шћа нин ре фор ма ци је от кри ва вред ност лич ног и ин тим-
ног од но са са Бо гом. Све ште нич ко по сре до ва ње и цр кве на ор га ни за ци ја по-
ста ју се кун дар ни чи ни о ци у од но су на је згро ве ре, ко ја је, хра ње на реч ју Бо-
жи јом, са ма до вољ на да усме ри вер ни ка. У по зна тој лу те ран ској фор му ла-
ци ји, вер ник је да кле, у исто вре ме „сло бод ни го спо дин из над сва ке ства-
ри“, по твр ђен љу ба вљу Бо жи јом, и у исто вре ме „вољ ни слу га сва ке ства-
ри“, при ву чен Ње го вом реч ју. У сва ком слу ча ју он је јед на сло бод на и од го-
вор на ин ди ви дуа и у овом сми слу ствар но са вре ме на. Очи глед но да се у овој 
бо го слов ској пер спек ти ви – чак и из над уче ња Лу те ра и дру гих ре фор ма то-
ра – ре де фи ни шу од но си из ме ђу Цр кве и Др жа ве, као што вер ник не жи ви 
сна гом уре ђе не др жа ве већ ми ло шћу Бо жи јом. Уну тра шња стру ја ња про-

2  Ele na Bein Ric co, „De moc ra zia e la i ci tà“, Li be ra chi e sa in li be ro Sta to, Cla u di a na, To-
ri no, 2005.  стр. 8 
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те стант ске ре фор ме – оно пу ри тан ско на пр вом ме сту - да ће ве ли ки зна чај 
овом бо го слов ском за дат ку и по ста ће ди ја мант ски врх јед ног хри шћан ства 
ко је је за стро го одва ја ње из ме ђу Цр кве и Др жа ве.

Ге о по ли тич ке по сле ди це

Али ре фор ма је та ко ђе има ла ди рект не по ли тич ке по сле ди це: на и ме, 
из ме ни ла је европ ске по ли тич ке рав но те же, на мет нув ши је дан нов и од лу-
чу ју ћи про блем за по ли тич ки раз вој кон ти нен та: ка ко одр жа ти је дин ство 
гра ђан ске на ци о нал не за јед ни це ка да је ова вер ски по де ље на уну тар се бе.

Ре ше ње „cu i us re gio eius re li gio“ (чи је је кра љев ство ње го ва је и ве ра), 
раз ра ђе но ав гу стов ским ми ром 1555. го ди не, из ве сно је на чи ни ло је дан ко-
рак на пред, у об ли ку ре ли гиј ске сло бо де владарâ; ко ји ју је у исто вре ме по-
да ни ци ма по ри цао. У име др жав ног је дин ства и гра ђан ског ми ра, они би мо-
ра ли да сле де сло бод но иза бра ну ре ли ги ју сво га вр хов ног вла да ра. За оног 
ко ни је при хва тао ово на ме та ње, је ди ни пут је био пут из гнан ства. У Евро пи 
је на ста ја ло те шко и тра гич но до ба вер ских ра то ва. Ни су то са мо би ли ра то-
ви из ме ђу др жа ва раз ли чи тих ре ли гиј ских опре де ље ња, већ и ра то ви уну тар 
др жа ве про тив ма њи на ко је ни су при хва та ле ве ро и спо вест на мет ну ту од вр-
ха. Очи глед но да на до га ђа је из тих го ди на де лу ју та ко ђе и чи ни о ци нео по-
ли тич ког и еко ном ског по рет ка, али до ми нант ни сим бо ли и еле мен ти су да-
кле би ли они ре ли ги о зног ка рак те ра.

„Се ме“ ко је је по се ја ла Ре фор ма не ће ка сни ти да ник не: у XVII ве ку 
из ве сна пу ри тан ска и бап ти стич ка стру ја ња раз ра ђу ју та чан по јам раз ли ке 
из ме ђу Цр кве и Др жа ве; из ме ђу по ли тич ке и оне ду хов не сфе ре. „Не ка се 
до пад не Го спо ду све тло сти“ – твр дио је на при мер Ро џер Ви ли јамс (1604–
1683), је дан од по кре та ча бап ти зма – ка ко би то от кри ли сви ко ји се бо је Ње-
го вог име на. Да кле, да не би згре ши ли у ци љу спа са кра љев ства ни ти чи ни-
ли за стра шу ју ће ло мо ве у гра ђан ском ми ру… ни ти би при си ља ва ли на ли-
це мер ство др жав ног кул та хи ља де љу ди… ни ти би про ли ва ли крв оних је-
ре ти ка ни крв мно гих сто ти на хи ља да љу ди, же на и де це по у би ја них у не-
људ ским, ни ма ло хри шћан ским ра то ви ма и из го ре лих на ло ма ча ма по диг-
ну тим у име хри шћан ске ре ли ги је и ве ре“3. Цр ква мо ра да бу де одво је на од 
др жа ве за то што се ве ра не на ме ће ју ри дич ким пра ви лом, у су шти ни за то 
што по и сто ве ћи ва ње са ре ли ги јом про из во ди по де ле и на си ља уну тар гра-
ђан ске за јед ни це. То је јед на срећ на фор му ла ци ја оног ре жи ма „одва ја ња“ 
из ме ђу Цр кве и Др жа ве, по ли ти ке и ре ли ги је ко ја је ка сни је би ла при хва ће-
на од То ма са Џе фер со на и ко ја се ис ти ца ла у пр вом аманд ма ну Уста ва Сје-
ди ње них Аме рич ких Др жа ва 1781. го ди не.

То је био ре зул тат јед ног те шког, а у Евро пи и стра шно на сил ног пу та.

3  Ro ger Wil li ams, Pro te stan ti smo nei se co li. Fon ti e do cu men ti. Cin qu e cen to e Se i cen to, 
vol. I, Cla u di a na, To ri no 1991. стр. 403.
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Вер ски ра то ви

Нант ским ука зом 1598. го ди не, про гла ше ним од Ан ри ја IV од Фран-
цу ске, ка ко би се по сти гао мир из ме ђу ка то лич ке и ре фор ма тор ске за јед ни це 
у зе мљи, из гле да ло је да би се мо гло ре ши ти нај ма ње јед но од ре ли ги о зних 
жа ри шта су ко ба ко ја су се на ла зи ла ра ши ре на по Евро пи. У ствар но сти, са-
мо је би ла за мр зну та, али не и ре ше на на пе тост, па је та ко овај указ 1685. го-
ди не био по ни штен од Лу ја XIV; за 300 000 фран цу ских ху ге но та је ди на мо-
гућ ност да пре жи ве без све ча ног од ри ца ња би ло је но во из гнан ство. Али, 
ка да су га ран ци је Нан та би ле још у пу ној сна зи у Фран цу ској, у дру гим де-
ло ви ма Евро пе се ра то ва ло у име по ли тич ких ци ље ва чвр сто упле те них са 
вер ским пи та њи ма. Три де се то го ди шњи рат (1618–1648) је из био кре нув ши 
од вла дар ских но во им пе ри јал них зах те ва ло зе Хаб сбур го ва ца, ко ји су за-
ми сли ли да би мо гли да об но ве је дан све ти ре ли гиј ско-по ли тич ки са вез, за-
сно ван на удру же ној мо ћи па пе и вла да ра. Али, та да су већ на ци о нал не др-
жа ве има ле јед ну сво ју прав ну, по ли тич ку и вој ну по у зда ност и хаб збур шки 
план је био осу ђен на про паст. Вест фал ски мир из 1648. го ди не озна чио је 
крај јед не од нај не мир ни јих и нај кр ва ви јих епо ха европ ске исто ри је. Овим 
спо ра зу мом кон ти нент је на шао сво ју рав но те жу у ме ђу соб ном при зна ва њу 
раз ли чи тих др жа ва ко је су га са чи ња ва ле, у сли ци јед не већ та да, у ре ли ги о-
зном сми слу, плу ра ли стич ке Евро пе. На че ло одва ја ња из ме ђу Др жа ве и вер-
ских за јед ни ца сте кло је при лич но од ре ђе ну фи зи о но ми ју, ко ја не би мо гла 
да бу де пре ре фор ме. И за и ста, би ле су то го ди не – да по ме не мо не ка име на 
– Бо ди на, Гро ци ја, Ату зи ја, Хоб са, Ло ка, Спи но зе. Сва ки од њих сво јим соп-
стве ним је зи ком и јед ном на ро чи том фи ло соф ском прет по став ком до при-
нео је да се за сну је јед на са вре ме на док три на о Др жа ви чи је ле ги тим но оза-
ко ње ње ни је за ви си ло од стра не ре ли гиј ског ауто ри те та. Др жа ва о ко јој су 
пи са ли, дру гим ре чи ма, ни је би ла по ли тич ки из раз јед не ре ли гиј ске мо ћи, 
већ је дан су бје кат по се би, це њен и нео п хо дан, јак и при знат, с об зи ром да 
је био спо со бан да јем чи си гур ност и бла го ста ње за јед ни це. Ако је ово по-
се бан за да так др жа ве – да се ста ра о бла го ста њу сво јих гра ђа на – сва ки зах-
тев да се од то га на чи ни јед но ору ђе за слу же ње вер ској исти ни је нео д го ва-
ра ју ћи и нео прав дан. Ду жност др жа ве је, не да по твр ди јед но ре ли гиј ско на-
че ло већ да „тр пи“ да би уну тар ње мо гле да жи ве раз ли чи те кул ту ре и ве-
ре. Нај срећ ни ју фор му ла ци ју ово га на че ла по твр ђу је Џон Лок (1632-1704) у 
свом по зна том Пи сму о то ле ран ци ји из 1685. го ди не. „Је дан па пи ста (ан гли-
кан ским је зи ком оно га вре ме на мо ра се раз у ме ти „ка то лик“), пи ше, ако ве-
ру је да је за и ста те ло Хри сто во оно што би дру ги звао хле бом, не ка не иза-
зи ва не прав ду свом су гра ђа ни ну. Је дан Је вре јин, ако не ве ру је у Но ви за вет 
као реч Бо жи ју, не ка не ди ра гра ђан ска пра ва. Је дан па га нин, би ло да сум ња 
у је дан или дру ги За вет, не сме за ово би ти ка жњен као не ча стан гра ђа нин. 
Би ло да се ве ру је или не ве ру је у ове ства ри, суд ска власт и гра ђан ска до бра 
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мо гу да оста ну под јед на ко са чу ва ни“4. У ви ше прав ним из ра зи ма ово зна-
чи да „суд ство не мо же на мет ну ти гра ђан ским за ко ном цр кве не об ре де или 
про сла ве бо жан ског кул та, ни ти соп стве ну цр кву, ни ти уто ли ко ма ње цр кву 
оста лих“ – али – у исто вре ме – суд ство мо ра па зи ти да не зло у по тре би ово, 
да би у име гра ђан ске ко ри сти уки да ло сло бо ду не ке цр кве. На про тив, ства-
ри ко је су до пу ште не у сва ко днев ном жи во ту и из ван су Бо жи јег кул та, не 
мо гу да бу ду за бра ње не ни јед ним гра ђан ским за ко ном“5.

У од су ству пре ци зног тер ми на, те шко је на ћи јед ну са вре ме ни ју фор-
му ла ци ју пој ма све тов но сти. У Ло ко вој тврд њи не на ла зи мо са мо на че ло 
раз ли ко ва ња из ме ђу по ли тич ке сфе ре де ло ва ња др жа ве и ду хов не сфе ре по-
себ них ре ли гиј ских ви ђе ња. Ен гле ски фи ло соф зах те ва од др жа ве с јед не 
стра не да не на ме ће је дан зва нич ни култ и с дру ге стра не да шти ти сло бо-
ду кул та, да кле ре ли гиј ског плу ра ли зма. Ви ше од др жав не не у трал но сти, на 
ре ли гиј ске те ме у Ло ко вој ми сли от кри ва мо јем ства за за шти ту сло бо де да 
се ве ру је или не ве ру је. Очи глед но да ће ми сао о све тов но сти на ста ви ти да 
се раз ви ја да ље од Ло ка и још да ље, до кра ја XVII ве ка. Ме ђу тим, ве ру је-
мо да се са овим ве ком мо же сма тра ти за кљу че ном јед на фа за у са вре ме ној 
ми сли о од но си ма из ме ђу Др жа ве и Цр кве. По ми сли мо на де ло – са мо на-
из глед по ли тич ки не ду жно – Џо на та на Свиф та и ње го вог слав ног Гу ли ве ра, 
на пи са но 1726. Ро ман ко ји, пре тва ра ју ћи се да се обра ћа адо ле сцен ти ма, у 
ства ри се усме ра ва све ту од ра слих, ука зу је на је дан по де ље ни свет, на сил но 
по це пан пи та њи ма ко ја ни су та ко су штин ска као што је по што ва ње основ-
не вред но сти жи во та и тр пе љи во сти. Кра љев ство Ли ли пу та на ца, као што је 
по зна то, ра зо ре но је ра том из ме ђу „Ви со ких пот пе ти ца“ Тра мек са на и „Ни-
ских пот пе ти ца“ зва них Сла мек са ни. Мр жње ме ђу овим две ма стру ја ма иду 
до тач ке да они ко ји при па да ју пр вој гру пи пре зи ру да је ду, пи ју или раз го-
ва ра ју са су прот ном стра ном, при ме тио је Гу ли вер6. Али, сно ве Ли ли пу та-
на ца о уну тра шњим по де ла ма ре ме те спо ља шње прет ње, три де сет шест ме-
се че вих ме на. На и ме, кра љев ству пре те не при ја те љи из Бле фу ска, за јед но 
са не ким уну тра шњим из дај ни ци ма, ко ји су угро жа ва ли си гур ност за јед ни-
це. Раз лог пре пир ке бр зо је утвр ђен: пр ви су је ли ку ва на ја ја „та ко што су 
их ло ми ли на та њој стра ни“ док су се дру ги за и на ти ли да их раз би ју баш на 
су прот ном, де бљем кра ју: до тач ке, да су за слу жи ли име Ве ли ки Ен ди јан-
си, – „Ло ми на де бљем кра ју“, по јед ној ле пом пре во ду. „Из ме ђу два цар ства 
тра је је дан кр ва ви и су ров рат у вре ме ну од три де сет шест ме се че вих ме на“ 
при ме тио је очај ни Гу ли вер. Свифт пи ше у Ен гле ској, ко ја је има ла ја ко жи-
во се ћа ње на вер ске ра то ве и на ста вља при по ве дач ки и але го риј ски кључ о 
то ле ран ци ји, по иде ја ма Џо на Ло ка. Кра љев ство је по де ље но прет њом нео-
сно ва них спо ро ва ко ји би тре ба ло да се ре ше здра вим ра зу мом и од го вор-

4  John Loc ke, Let te re sul la tol le ran za, La ter za, Ro ma-Ba ri
5  Исто, стр. 28.
6  Jo nat han Swift, I vi ag gi di Gul li ver, Edi zi o ni de Uni tà, 1993, стр. 44.
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но шћу пре ма за јед ни ци; тач ни је, као узор тр пе љи во сти, кра љев ство би тре-
ба ло да на ве де раз ли чи те ре ли гиј ске и не ре ли гиј ске за јед ни це да на ђу је дан 
гра ђан ски и ко ри стан об лик су жи во та. На кра ју овог муч ног и „ду гог ве ка“ 
ка кав је био ше сна е сти, на зна ча ва се нов обра зац од но са из ме ђу вер ских за-
јед ни ца и др жа ве. У тим, та ко муч ним го ди на ма, оства рен је онај про бој ка 
са вре ме но сти ко ја ће при зна ти вла да ри ма и др жа ва ма пун ле ги ти ми тет, не-
за ви сно од по ста вља ња ре ли гиј ског на по ло жај. У исто вре ме, сва ки чо век 
се осе ћао сло бод ни јим и од го вор ни јим, пре ма се би са мом, пре ма се би слич-
ни ма, пре ма соп стве ној све сти и – ако је вер ник – пре ма свом Го спо ду.

Текст превео Радмило Кошутић


