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РЕЛИГИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА
МОСТОВИ КОЈИ ПОВЕЗУЈУ ЕПОХЕ,
НАРОДЕ И ИСТРАЖИВАЧЕ
„Ко небо не носи у себи,
узалуд ће га тражити у читавом свемиру.“
Ото Лудвиг
РАЂАЊЕ ИДЕЈЕ
На почетку прве деценије 21. века у јеку ревитализације религије и
трансформације друштва од атеистичког у теистичко указала се потреба
за организовањем Округлог стола са циљем развијања толеранције и суживота различитих. У организацији Центра за емпиријска истраживања
религије (ЦЕИР) из Новог Сада, одржан је 13. и 14. јуна 2002. године
симпозијум Образовни и верски систем у друштвима у транзицији са
међународним учешћем. Окупивши бројне стручњаке из земље и иностранства из области социологије религије, психологије, теологије и филозофије изнедрио је конструктивне истраживачке теме и идеје. Радови
презентовани на скупу објављени су у Зборнику Религија, веронаука, толеранција1, који представља претечу часописа Религија и толеранција.
РЕЛИГИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА – ЕНТУЗИЈАЗАМ И СТРУЧНОСТ
Године 2004. са жељом да се настави промишљање о темама из социологије религије покренут је научни часопис Религија и толеранција.
Група професора и студената на Филозофском факултету у Новом Саду
1 Погледати секцију Прилози на крају библиографије.
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окупила се вођена потребом за новим сазнањима и истраживањима феномена религиозности. Сматрајући да је дијалог једини пут који води
ка толеранцији приступило се интердисциплинарном сагледавању проблема религијског плурализма и толеранције у мултиконфесионалним
заједницама на простору бивше Југославије. Српска Атина као најдоминантнија мултиконфесионална средина била је најпогоднија за емпиријска истраживања религије у духу толеранције. Место окупљања стручњака из области религије постао је Центар за емпиријска истраживања
религије (ЦЕИР) у Новом Саду. Постављене хипотезе на самом почетку
почеле су давати резултате и убрзо уродиле плодом.
О ЧАСОПИСУ
Научни часопис Религија и толеранција, покренут најпре као зборник 2002. године, категоризован је на листи Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије са ознаком М52 и излази два пута годишње (јануар–јун и јул–децембар). Издавач је Центар
за емпиријска истраживања религије у оквиру Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду. Главна и одговорна уредница часописа је
Зорица Кубурић, редовна професорка Филозофског факултета у Новом
Саду. Заменици уредника били су Златиборка Попов: од бр. 1 (2004) до
бр. 16 (2011); Данијела Грујић: од бр. 5 (2006) до бр. 16 (2011); Владимир
Данович Зотов: од бр. 17 (2011) до бр. 22 (2014); Александар Прњат: од
бр. 25 (2016) до бр. 26 (2016); Данијела Грујић: од бр. 27 (2017) до данас.
Редакцију часописа чине еминентни универзитетски професори из
земље и иностранства (др Милан Вукомановић, Универзитет у Београду; др Драгољуб Ђорђевић, Универзитет у Нишу; др Иван Цвитковић,
Универзитет у Сарајеву; др Александар Прњат, Алфа универзитет; др
Зоран Матевски, Универзитет у Скопљу; др Сергеј Флере, Универзитет
у Марибору; др Анкица Мариновић, Универзитет у Загребу; др Нонка
Богомилова, Бугарска академија наука, dr George Wilkes, University of
Edinburgh; dr Miroslav Volf, Yale University). Издавачки савет спојио је
професоре различитих генерација са различитих простора (академик
Владета Јеротић, проф. др Ђуро Шушњић, мср Ана Зотова, проф. др
Александар Сантрач, проф. др Срђан Симић). Уважени академик Владета Јеротић од 2002. до 2018. године био је саветник и говорник на промоцијама часописа. Најпосећенија промоција часописа одржана је 2018.
године у Народној библиотеци Србије.
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Часопис излази у тиражу од 300 примерака, штампање је поверено
штампарији Чигоја из Београда, док су објављивање часописа омогућили Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и Министарство правде – Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама. За дизајн и компјутерску подршку задужени су Марија и Марко Боровић, док илустрацију на корицама предлажу чланови
уредништва. Лектура и коректура радова поверена је Љиљани Ћумури, а
превођење текстова Ивану Динићу.
Садржај часописа дат је упоредо на српском и енглеском језику.
Текстови су штампани у француској форми и садрже апстракте, кључне
речи као и резиме на енглеском језику.
ДЕЦЕНИЈЕ ИЗЛАЖЕЊА
Године 2019. часопис бележи шеснаест (16) година излажења и
тридесет два (32) броја. Уколико узмемо у обзир и Зборник, који претходи часопису и представља нулти број, онда можемо рећи да часопис
постоји већ пуних осамнаест година. Часопис излази као штампано и
електронско издање, које је доступно на сајту Центра за емпиријска истраживања религије.2
Часопис објављује научне и стручне радове који за тематску окосницу имају истраживања у области социологије религије. Највећи број
прилога припада друштвено-хуманистичким наукама. Разноврсним текстовима Религија и толеранција је успела да под своје окриље окупи
радове из области социологије, психологије, историје, филозофије, права и теологије. Текстови истраживача разврстани су у две категорије –
Истраживања и Прикази и осврти. С временом је часопис почео да
објављује интервјуе, предавања, преводе, писма читалаца, припреме за
наставу и најаве конференција, па је опсег радова постао већи. Имајући
у виду да се на годишњем нивоу објављује двадесет научних радова, за
протеклих шеснаест година објављено их је преко три стотине, не рачунајући стручне и информативне радове (писма читалаца, најаве конференција, научних скупова....).
Окосницу радова у часопису чине текстови еминентних истраживача у области религије (теолог Срђан Симић, социолог религије Сергеј
Флере, правник Алејандро Торес, социолози Милан Вукомановић и Дра2 www.ceir.co.rs
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гољуб Б. Ђорђевић, историчар Никола Самарџић и др.), а посебно место
заузимају двојица научника, академик Владета Јеротић и социолог Ђуро
Шушњић. Наиме, обојица су заговарали толеранцију и били подршка,
подстрек и потпора у покретању научне публикације са темама из области социологије религије. Први рад у зборнику Религија, веронаука, толеранција потписао је академик Јеротић3, а први у часопису Религија и
толеранција професор Шушњић. Они су били узори главној уредници
др Зорици Кубурић, а она својим ученицима смерница у спознавању социологије религије. Тако је једна генерација остављала другој у аманет
знање и проширивала видике о религији и толеранцији. Осим тога, наслов часописа Религија и толеранција проистекао је из књиге социолога
Ђуре Шушњића Дијалог и толеранција.4
НАУЧНИ ДОПРИНОС
О значају објављених радова говори и њихова цитираност још од
првог броја. Најцитиранији рад у првом броју часопису је коауторски
рад Зорице Кубурић и Снежане Јоксимовић, „Млади и верска толеранција“5, а три године касније (2007) рад Срђана Баришића, „Прилог упознавању протестантских вјерских заједница“6. Међу студентском популацијом најчитанији текст у првом броју за 2004. годину био је рад Томислава Жигманова, „О Екуменској повељи овдје и сада“7, док је у броју
7 за 2007. годину „Јеховини сведоци – међународна верска заједница“8,
ауторке Исидоре Миловановић.9
За више од једне и по деценије излажења, часопис је успео да окупи
на једном месту више од две стотине аутора из разних друштвено-хуманистичких наука и допринесе интердисциплинарном приступу религији
3 „Улога хришћана и православног хришћанства у условима савремене кризе.“
Погледати секцију Прилози у библиографији, запис 11.
4 Đuro Šušnjić, Dijalog i tolerancija: iskustvo i razlike, Beograd: Čigoja štampa, 1997.
5 Видети упутни број 6.
6 Детаљније у запису 101.
7 Библиографска јединица 4.
8 Запис 111.
9 Zorica Kuburić, Religion and Tolerance Journal, 2002–2012., U: International
Journal of Science. - ISSN 2304-473X. - God. 3 (2013), str. 31–45.
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и толеранцији, као и њихово схватање у контексту прошлог и садашњег
времена и емпиријског истраживања.

КОНЦЕПТ БИБЛИОГРАФИЈЕ
Научни часопис Религија и толеранција, поникао из Зборника Религија, веронаука, толеранција, успео је да окупи бројне истраживаче
на пољу социологије религије за 18 година излажења (рачунајући и
Зборник као нулти број). Захваљујући мултидисциплинарном приступу
религија је проучавана са више аспеката (филозофија, историја, право,
књижевност, психологија), а тиме и студиозније истраживана. Научни
резултати прикупљени и објављени у часопису Религија и толеранција,
изнедрили су потребу за анотираном библиографијом. На тај начин научни домети истраживача постали су доступни свим љубитељима социологије религије.
Применом релевантних метода и норми спроведено је библиографско истраживање у неколико фаза. Након сагледавања проблема истраживања, дефинисања предмета, одређивања циља истраживања и методологије у изради библиографије, приступило се формирању листе
библиографских извора и литературе, њиховом прикупљању и обради.
Библиографско истраживање, после поменутих аналитичких корака, заокружено је класификацијом и нумерацијом записа, као и израдом регистара и уводне белешке.
Прикупљена библиографска грађа обрађена је применом Међународних стандарда за библиографски опис серијских публикација
ISBD(CP). Притом, примењен је „скраћени” библиографски облик описа10. Записи су формирани са књигом у руци, обједињени, класификовани и нумерисани. Континуирана нумерација обухвата све бројеве часописа од покретања до данас. Пописано је свих 527 библиографских
јединица са следећим елементима: име и презиме аутора, наслов чланка,
годиште, број и стране. Уколико се погледа хронологија објављивања
може се уочити да часопис од броја 9 добија и ознаку годишта, поред
броја. Распоред библиографских јединица извршен је према години об10 Скраћење са 2 косе линије (//) где се изоставља назив часописа, његов ISSN
број и ознака У: …
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јављивања грађе, а у оквиру исте године азбучно на писму на којем су
објављене. Уколико броју записа придодамо и радове објављене у Зборнику онда је број библиографских јединица увећан на 549.
Прегледан и информативни вид класификације библиографске грађе постигнут је комбиновањем формалног (чланка) и хронолошког распореда (године издавања). База података обухвата радове од 2004. до
2019. године претраживе по насловима, ауторима и годинама. Осим тога,
библиографски опис је обогаћен навођењем резимеа у напомени. На тај
начин библиографија је добила одлике анотиране, чиме је истраживачима пружена могућност да се на једном месту упуте у садржај рада и
избор грађе и литературе.
Са циљем пружања што боље информисаности о пописаним библиографским јединицама, класификовани и нумерисани библиографски
записи постали су претраживи израдом три индекса: Регистар наслова,
Регистар аутора и Хронолошки регистар. У Ауторском регистру пописана су имена аутора радова. Регистар наслова обухвата све наслове и
последњи, али не и најмање важан, Хронолошки регистар садржи распоред библиографске грађе по годинама објављивања закључно са 2019.
годином. Сви регистри су сложени азбучним редом са упутним бројевима на одређену библиографску јединицу. Израдом регистара осветљена
је садржина библиографије и омогућено претраживање библиографских
записа.
Посебан део библиографије представља рубрика Прилози, у којој је
извршен попис свих радова објављених у Зборнику Религија, веронаука
толеранција. На тај начин, истраживачима је пружена могућност да на
једном месту хронолошки буду упућени у све радове од рађања идеје,
покретања Зборника, објављивања часописа до данашњих дана.
Највећи допринос часописа и библиографије јесте у сазнању да не
постоје границе на пољу религије и толеранције, већ да су исте у нама и
у нашој перцепцији.
На многаја љета,
9. септембра 2019. године у Новом Саду
др Милена Жикић
библиотекар
Фармацеутски факултет, Нови Сад
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Бр. 1 (2004)
1.

БЛАГОЈЕВИЋ, Мирко
Ruska religiozna renesansa na kraju XX veka: pravni okvir, broj i
aktivnost konfesionalnih zajednica / Mirko Blagojević // Br. 1 (2004),
str. 47-72.
U ovom članku autor podrobno razmatra zakonska rešenja odnosa države prema religijsko-crkvenom kompleksu posle raspada Sovjetskog
Saveza i praktične implikacije koje nova zakonska rešenja imaju na
slobodu verskog izražavanja, udruživanja, broj i aktivnost religijskih
zajednica u ruskom postsocijalizmu.

2.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
О протестантизацији Рома Србије: уводна расправа / Драгољуб Б. Ђорђевић // Бр. 1 (2004), стр. 103-112.
Нема ургентнијег посла за социологе религије од проучавања протестантизације Рома, јер, феномен је у току „жив“, у одвијању
и превирању, треба га обујмити док се не заустави, „умртви“ и
„окамени“, институционализује и рутинизира. Нема захвалнијег посла за социологе религије од изучавања протестантизације
Рома, јер појава јесте тако сложена, далекосежна и опредељујућа, да у себи сабира све оно чиме би требало да се бави модерна социологија религије. Нека почну са одгонетањем загонетке: „Шта
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је протестантизација Рома – евангелизација, преобраћивање или
чист прозелитизам?“ А можда од свега помало.
3.

ЂОРЂЕВИЋ Жарко
Разговор о филму „Страдање Исусово“: трибина на Филозофском факултету одржана 19. априла 2004. године / Жарко Ђорђевић // Бр. 1 (2004), стр. 120-122.
Разговор о филму „Страдање Исусово“ (Трибина на Филозофском
факултету одржана 19. априла 2004. године). Свакоме је јасно да
је овде реч о нечему што је веће од филма. Домаћин свечане београдске премијере имао је потребу да каже: „Заборавите све што
сте видели и чули о овом филму“. Они, које је филм уметнички и
садржајно разочарао и наљутио, рећи ће скоро истo: „Заборавите све – заједно са филмом“! Они које је дирнуо, отићи ће опет да
га погледају, повешће неког драгог им и блиског.

4.

ЖИГМАНОВ, Томислав
O Ekumenskoj povelji ovdje i sada / Tomislav Žigmanov // Br. 1
(2004), str. 31-46.
U radnji se u načelu tematizira i iznosi sadržaj vjerojatno najznačajnijeg dokumenta u posljednjih nekoliko stotina godina u europskom
kršćanstvu na planu ekumenskog djelovanja unutar kršćanstva – s nazivom Charta oecumenica. Ovaj dokument su prije nešto više od tri
godine potpisali predsjednik Konferencije europskih crkava Mitropolit
Jéremie i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija kardinal Miroslav Vlk. Ujedno, ovo je prvo objavljivanje Ekumenske povelje
u Srbiji.

5.

ЗАЈЦЕВ, Јевгениј
Svetovni karakter državnih i gradskih obrazovnih ustanova u Rusiji: ustavno pravne osnove i organizaciono rešenje / Jevgenij Zajcev ;
preveo sа ruskog Mirko Blagojević // Br. 1 (2004), str. 73-90.
U ovom članku, autor se bavi prilično kontraverznim pitanjem u oblasti
odnosa crkve i države u savremenoj Rusiji. Autor se posebno bavi pro-
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blemom uvođenja religioznog obrazovanja u državnim školama i univerzitetema, s obzirom na ustavno načelo o odvajanju crkve od države
i crkve od škole. Uprkos prisutne zakonske regulative o obrazovanju u
Rusiji, postoje ozbiljni nedostaci i nekonzistentnosti u njihovoj praktičnoj primeni. Neki postupci ministarstva za obrazovanje, zbog aktivnosti
ruske pravoslavne crkve, takođe izgledaju sasvim nekonzistentnо. To
se naročito odnosi na uvođenje specijalnog kursa Osnove pravoslavne
kulture u program državnih škola i otvaranje teoloških odseka na državnim univerzitetima. S obzirom na multikulturni i multikonfesionalni
karakter današnjeg ruskog društva takve akcije ne doprinose stabilnosti
zemlje. Odnosi između crkve i države u oblasti obrazovanja moraju biti
izgrađeni na principima sekularnog karаktera državnog obrazovanja,
jednakosti svih vernika i religijskih organizacija i strogog poštovanja
običaja svih subjekata Ruske Federacije.
6.

ЈОКСИМОВИЋ, Снежана
Mladi i verska tolerancija / Snežana Joksimović, Zorica Kuburić
// Br. 1 (2004), str. 17-30.
U radu se razmatraju rezultati istraživanja verske distance i verske
tolerancije učenika srednjih škola u Srbiji. Istraživanje je sproveo
Centar za empirijska istraživanja religije iz Novog Sada 2002. godine na uzorku od 610 ispitanika iz sedam gradova. Dobijeni podaci pokazuju da je većina ispitanih srednjoškolaca u Srbiji otvorena
i tolerantna, ali ima i onih koji pokazuju nepoverenje prema pripadnicima drugih konfesija i koji teže verskoj homogenosti. Mladi su tolerantni prema pripadnicima drugih veroispovesti u smislu omogućavanja slobode izbora i jednakih prava za sve, ali nisu
dovoljno otvoreni i spremni za život u verski heterogenoj sredini.
Rezervisanost i distanciranost mladih još je više izražena u odnosu
na mogućnost ostvarivanja neposrednog kontakta i različitih vidova socijalnih odnosa sa pripadnicima drugih konfesionalnih grupa.
Srednjoškolci iz Vojvodine pokazuju veću versku toleranciju i manje distanciranje nego njihovi vršnjaci u užoj Srbiji. Bojazan od
verski heterogene sredine manje je izražena kod mladih iz verski
i nacionalno mešovitih porodica i kod onih koji imaju prijatelje
druge vere. Veću socijalnu distancu i versku netoleranciju poka-
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zuju mladi koji su religiozni. Podaci o rasprostranjenosti verske
distance i netolerancije kod mladih ukazuju na potrebu da se veća
pažnja posveti razvijanju tolerancije i vaspitanju mladih za život u
multinacionalnom i multikonfesionalnom društvu. Pored porodice,
škole i medija, značajan doprinos ostvarenju ovoga cilja mogu da
pruže verske zajednice.
7.

КЛАЈН, Лајчо
Pravni položaj verskih zajednica / Lajčo Klajn // Br. 1 (2004), str.
91-101.
U radu se osvetljava aktualno pitanje o pravnoj regulativi koja prati
i uređuje život verskih zajednica u Srbiji. Pri tome, autor se u analizi
ovoga fenomena poziva na relevantne međunarodne pravne dokumente, zatim na domaće formalno-pravne odredbe, od Ustava do zakonske normative, i na same crkveno-pravne propise. Ujedno, u radu se
ukazuje i na pojedine aspekte domaće prakse, kada je u pitanju pravni
položaj verskih zajednica.

8.

КУБУРИЋ, Зорица
Evangelizacija, preobraćanje, prozelitizam : prikaz konferencije /
Zorica Kuburić // Br. 1 (2004), str. 123-124.
Programski odbor XI godišnje konferencije Jugoslovenskog udruženja
za naučno istraživanje religije (JUNIR), u suorganizaciji sa Komrenskim sociološkim susretima iz Niša, odlučio je da pozove deset uglednih
domaćih i stranih religiologa, koji se bave kompleksnim fenomenima
evangelizacije, promene verskog identiteta i prozelitizma.

9.

КУБУРИЋ, Зорица
„Sociologija religije“ Malkoma Hamiltona: prikaz knjige Malkolm Hamilton: Sociologija religije, Beograd, 2003 / Zorica Kuburić //
Br. 1 (2004), str. 114-117.
Knjiga Sociologija religije Malkoma Hamiltona, objavljena je 2003.
godine u izdavačkoj kući KLIO. Malkom Hamilton od 1974. predaje
Sociologiju religije na Studijskoj grupi za sociologiju Univerziteta u
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Redingu. Diplomirao je na antropologiji i psihologiji, magistrirao i
doktorirao u oblasti sociologije.
10.

КУБУРИЋ, Зорица
Šta je to normalan čovek? prikaz knjige Nada Mijatović: Šta je to
normalan čovek, razgovori sa psihijatrom Zoranom Rakićem, Beograd,
2000 / Zorica Kuburić // Br. 1 (2004), str. 112-113.
Postoje mnoga pitanja na koja iznova u svakoj generaciji tražimo odgovore. Jedno od njih jeste odnos između onih koji imaju moć i onih
na kojima se ta moć primenjuje. U različitim periodima društvenog
razvoja, moć i nemoć su se smenjivale i ukazivale, zapravo, na relativnost svih pojava. Na pitanje šta je normalno, a šta nije normalno,
procenjivo je sa vlastitih pozicija. Osobe koje su pozvane da definišu i
opisuju normalnost jesu lekari koji su više u poziciji da budu u kontaktu
s patološkim i da zaključuju o normalnom. Pozicija lekara zahteva i
njihovu odgovornost u kontaktu s pacijentovim osećanjem nemoći! Ono
što se očekuje od lekara jeste da ima moć znanja ali i vladanja sobom.
U suprotnom, događa se inverzija vlastite nemoći u pokazivanju moći
nad drugima.

11.

ПЕРОВИЋ, Милош
O potrebi za knjigom „Sociologija religije“: prikaz knjige / Miloš
Perović // Br. 1 (2004), str. 117-119.
Spremajući se za ispit iz predmeta Sociologija religije, imao sam
priliku da upoznam sve poteškoće nalaženja adekvatne literature iz
oblasti sociologije religije. Činjenica je da je u našoj, i ovako siromašnoj, sociološkoj tradiciji oblast sociologije religije prilično zapuštena kada su u pitanju teorijske rasprave i knjige udžbeničkog
tipa. Da se ne bih ogrešio o, ipak, veliki broj istraživača, moram da
navedem da, osobito poslednjih godina, zaista postoje brojna, i, neupitno značajna empirijska istraživanja iz sociologije religije. Osnovni problem je što se ta istraživanja kasnije ne uobličuju u teoriju,
tj. u knjige, udžbenike koji bi imali edukativnu svrhu na studijama
sociologije. Držim da je za studenta sociologije najbitnije da se sa
svakom posebnom sociološkom disciplinom upoznaje kroz klasične
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udžbenike koji bi studenta na odgovarajući način uvodili u osnove
date sociološke discipline. Upravo iz tih razloga je prevod knjige
„Sociologija religije“ engleskog sociologa Malkoma Hamiltona,
izuzetno značajan događaj za ovdašnje studente sociologije, ali i za
samu sociologiju religije kod nas.
12.

ШУШЊИЋ, Ђуро
Granice tolerancije / Đuro Šušnjić // Br. 1 (2004), str. 7-16.
Tolerancija je uslov razvoja ličnosti, kao što je kiseonik uslov disanja.
Čovek je tolerantan tek onda kada nešto usvoji od drugog čoveka koji
se sa njim ne slaže. Duhovni čovek, svestan različitih pristupa svetu,
blag je prema sagovorniku, ali ne iz slabosti, već zbog snage i volje da
upozna drukčije stavove od svojih. Tolerancija ne zahteva da se čovek
odrekne svoga načela, nego da ga proširi, produbi i nadiđe. Samo jaki
mogu biti tolerantni. Svakako je bolje biti preterano tolerantan, nego
preterano netolerantan. Tolerancija je stav ukoliko se odnosi na mišljenje drugog, a čin ukoliko se odnosi na ponašanje drugog: tolerancija
nema granica što se tiče mišljenja, ali ima granice kad je reč o ponašanju. Jedan uistinu dijaloški i trpeljiv način mišljenja i življenja imao bi
za posledicu da među misliocima ne bi bilo dogmatika, među vernicima
fanatika, a među političarima tirana.

Бр. 2 (2004)
13.

БЈЕЛАЈАЦ, Бранко
Рани протестантизам у Србији / Бранко Бјелајац // Бр. 2 (2004),
стр. 109-122.
Иако је реформација на територији Србије доспела само 20 година пошто је овај верски покрет зачет у Немачкој, о њему има
релативно мало објављених текстова нарочито за период од
XIV до VII века. Још од доласка хусита у крајеве Срема и Мачве
у XIV веку, где се против њих жестоко борила инквизиција, па
до првих већих насељавања протестаната из Немачке, Чешке и
Словачке у Војводини под Јосифом II, постоји (занемарена) грађа која говори о деловању хусита, хутерита, сабатаријанаца и
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других. Хронолошки представљени, ови материјали могу помоћи у бољем разумевању утицаја овог покрета на друштво оног
доба. У тексту се делимично обрађују и контакти племићких
српских породица у Ердељу са реформским струјама у тадашњој Угарској. Чланак је прегледног карактера и за циљ има да
упозна читаоце са раним протестантизмом на територији данашње Србије.
14.

БОДИРОГА, Радмило
Religijski strah i psihološke posledice / Radmilo Bodiroga // Br.
2 (2004), str. 52-79.
U radu se tematizuje problem kako religijski strah tako i i psihološke posledice koji on izaziva. Najviše prostora posvećeno je religijskom
strahu u hrišćanstvu, a u manjoj meri i u paganstvu, tj. primitivnom
verovanju. Osnovna pitanja koja se u radu postavljaju su koliko je religijski strah prisutan u osećanjima religioznih ljudi, zatim koje su psihološke posledice religijskog straha, te da li je religioznost kod ljudi
koji služe Bogu iz straha kvalitetnija ili ne? Drugim rečima, namera
ovog rada jeste da se analizira u kolikoj je meri prisutan strah od Boga
i drugih natprirodnih bića u hrišćanstvu i u paganstvu, kao i vrednost
religijskog straha u odnosu na psihički život religioznih ljudi, i na njihov kvalitet religioznosti.

15.

БРАНКОВИЋ, Томислав
Старокатоличка црква у Југославији / Томислав Бранковић //
Бр. 2 (2004), стр. 93-104.
Старокатоличка црква настала је као реакција на одлуке Ватиканског концила 1869-1870. године и проглашење догме о непогрешивости папе. У овом раду разматраће се деловање ове цркве у
Југославији, са акцентом на њено постојање после Другог светског рата и неке аспекте односа државе према Старокатоличкој
цркви. Нова државна власт имала је волунтаристички приступ
корпусу деловања верских заједница тако да је Старокатоличка
црква, као и многе друге верске заједнице, била инструментализована за дневно политичке потребе.
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16.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
Novina na časopisnom nebu : slovo na promociji časopisa Religija i tolerancija, izgovoreno na XI JUNIR konferenciji (Niš, juna 2004)
/ Dragoljub B. Đorđević // Br. 2 (2004), str. 134-135.
Poštovane koleginice i kolege, dozvolite mi da izrazim lično zadovoljstvo što imam čast da učestvujem u promociji novog časopisa Religija i
tolerancija, koji se pojavio pre koji dan i čiji sam primerak juče dobio
u Beogradu, i što je dr Zorica Kuburić smatrala da zaslužujem da budem u njegovoj redakciji, pa sam tako zapao u sjajno internacionalno
društvo sociologa religije (prof. dr Sergej Flere /Maribor, Slovenija/,
prof. dr Ivan Cvitković /Sarajevo, BiH/, dr Anka Bobinac /IDIS, Zagreb/, doc. dr Milan Vukomanović /Beograd/; nedostaje jedino prof. dr
Đuro Šušnjić).

17.

ЂУРЂЕВИЋ, Сања
Crkva Božija hrišćana sedmog dana : antropološki pristup / Sanja
Đurđević // Br. 2 (2004), str. 119-133.
Članak prikazuje hrišćansku versku zajednicu koja nosi oficijelni naziv: Crkva Božija hrišćana sedmog dana,a što je evidentno iz samog
naslova. Bazični aspekt pristupa problematici je antropološki. Shodno
tome obrađena su sva bitna polja u kojima se manifestuje egzistencija verske grupe. U konkretnom smislu prikazan je osnovni doktrinarni
okvir, kao i svi značajni elementi, zapravo oblici obredne prakse, te
socijalnostrukturnih odnosa. Ovi prikazi svojim deskripcijama otkrivaju empirijske elemente na temelju kojih promatrana verska zajednica
izgrađuje i održava svoj specifikum koji joj omogućava dužu vremensku
egzistenciju na izuzetno malom geografskom prostoru.

18.

ЖИГМАНОВ, Томислав
Ćutnje i slutnje Onostranog / Tomislav Žigmanov // Br. 2 (2004),
str. 149-153.

19.

ЈОКСИМОВИЋ, Снежана
Ispoljavanje tolerancije: Iz izlaganja Snežane Joksimović prilikom promocije časopisa Religija i tolerancija, održane u kući Đure
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Jakšića, 14. oktobra 2004. godine / Snežana Joksimović // Br. 2 (2004),
str. 136-137.
Tolerancija se ispoljava u svakodnevnim odnosima među ljudima, ali
i u stavovima prema različitim idejama, običajima, kao i prema različitim fizičkim i psihičkim osobinama ljudi. Netolerantne ličnosti su
generalno netrpeljive prema različitostima, a od sredine u kojoj pojedinci žive i od aktuelne društveno-političke klime, zavisi prema kome će
ispoljavati netoleranciju.
20.

КУБУРИЋ, Зорица
Slika o sebi između svetovnog i duhovnog identiteta / Zorica Kuburić, Ana Kuburić // Br. 2 (2004), str. 16-34.
U ovom radu pošlo se od pitanja: Na koje aspekte slike o sebi posebno utiče religija? Po čemu se sve razlikuju oni koji su orijentisani ka
svetovnim, a po čemu oni koji su orijentisani ka duhovnim vrednostima, i da li su te razlike bitne? Odgovori su dati u teorijskom i empirijskom delu istraživanja. Rezultati su deo istraživanja Centra za
empirijska istraživanja religije (CEIR) na projektu „Religija i mladi“. Putem statističke obrade podataka analizirane su razlike koje
postoje između učenika gimnazija i učenika bogoslovije, onih koji su
orijentisani ka svetovnim zanimanjima i one koji su se opredelili za
duhovno zanimanje. Pitamo se da li su takve razlike prisutne i kod
mladih koji su religiozni u odnosu na one koji to nisu a nalaze se u
istoj školi i opredeljuju za svetovna zanimanja. U statističkoj obradi
rađena je korelacija i diskriminantna analiza. Rezultati ukazuju da
su razlike između svetovnog i duhovnog identiteta utemeljene u slici
o sebi koju imaju mladi i to posebno se odnosi na kontrolu vlastitog
ponašanja. Moralnost, seksualnost i krivica su tačke razdvajanja populacije mladih onda kada religioznost nije samo deo deklarativnog
iskaza.

21.



МАРКОВАЦ, Дарко
Crkva, verske zajednice, mediji i demokratija: prikaz knjige
Crkve, verske zajednice, mediji i demokratija, Novi Sad: Novosad23

ska novinarska škola, 2004 / Darko Markovac // Br. 2 (2004), str.
143-145.
Jedan zbornik tekstova sa naslovom Crkva, verske zajednice, mediji i
demokratija, sa seminara zaključenog 30. novembra 2003. godine, u
Novom Sadu, sa preciznom strukturom i određenom tematikom.
22.

МИЗ, Роман
Verske zajednice u Srbiji i Crnoj Gori / Roman Miz // Br. 2 (2004),
str. 80-92.
Polazeći od činjenice da je Državna zajednica Srbija i Crna Gora
multireligijska i multikonfesionalna država, autor u radu pokušava da
dâ najosnovnije statističke podatke o prisutnim verskim zajednicama.
Građu je izložio prema veroispovestima, a u prikupljanju podataka služio se, osim službenih izvora određenih verskih zajednica, i metodom
intervjua.

23.

СЕНТОВ, Весна
Jevreji : istorija i religija, David J. Goldberg, John D. Rayner /
Vesna Sentov // Br. 2 (2004), str. 146-148.
Ovu knjigu napisala su dva britanska rabina: Dejvid Dž. Goldberg je
viši rabin Liberalne jevrejske sinagoge u Londonu. Predaje istoriju
na Leo Bek koledžu i redovno objavljuje priloge o pitanjima vezanim za Jevreje i Izrael u listovima kao što su The Times, Guardian,
Observer i Indipendent. Autor je knjige To the Promised Land. Džon
D. Rejner predaje liturgiju i rabinsku književnost na Leo Bek koledžu. Napisao je knjigu Judaism for Today, sa rabinom Bernardom
Hukerom, koja predstavlja novi prikaz stavova britanskih liberalnih
Jevreja.

24.
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ЋУРЧИЋ, Ружица
Sadržaj prvog broja časopisa Religija i tolerancija : Izlaganje Ružice Ćurčić prilikom promocije časopisa Religija i tolerancija, održane
na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 15. novembra 2004. godine /
Ružica Ćurčić // Br. 2 (2004), str. 141-142.

Religija je jedna od najsloženijih i najtrajnijih društvenih pojava. Spada u red najstarijih i najrasprostranjenijih pokušaja da se odgovori na
pitanje o nastanku sveta i čoveka i o smislu njihovog postojanja. Suština religijskog odgovora sastoji se u verovanju da iza svega postojećeg,
stoji moćna i nevidljiva sila, koja sve određuje i svemu daje smisao.
25.

УЈХАЗИ, Данијела
Granica i značaj principa rimske predstave krivice / Danijela Ujhazi // Br. 2 (2004), str. 35-51.
U središtu pažnje ovog rada, koji čine završna poglavlja diplomskog
rada iz filozofije na temu „Principi rimske predstave krivice“, nalaze
se epohalne promene koje su u rimskom svetu nastupile sa pojavom i širenjem hrišćanstva. Proces uspostavljanja hrišćanskog principa bio je
i misaono i istorijski mukotrpan, ostavio je za sobom duboke brazde na
putu uljučivanja čoveka, potpuno preoblikujući dotadašnji antički čovekov odnos prema sebi i svetu. Taj istorijski okvir poslužio je kao ključ
za razumevanje dovršenja rimske epohe i konačno antičkog stanovišta
o krivici, koje se sa hrišćanstvom i razvijenim predstavama hrišćanske
religijske krivice podiže do jednog univerzalnog nivoa.

26.

ШУШЊИЋ, Ђуро
Religija i nauka / Đuro Šušnjić // Br. 2 (2004), str. 7-15.
U radu je razmatrana mogućnost i potreba dijaloga nauke i religije,
omogućena postojanjem racionalne dimenzije u oba sistema ideja,
verovanja i prakse. Nauka i religija jesu dva različita a nikako dva
neprijateljska puta: dva podjednako vredna napora ljudskog duha! Između nauke i religije bilo bi manje intelektualnih sporova i društvenih
sukoba da su jedna i druga, pre svega, iznele svoja načela, a zatim,
u ravnopravnom dijalogu, uočile i ocenile mogućnost i granice svojih
načela i vrstu pitanja i odgovora koje one omogućavaju. Religija može
biti zanimljiva za nauku utoliko što otvara nova i nepoznata polja ljudskog iskustva, što stalno upućuje na granice nauke i njene metode. U
tom smislu se može reći da je granica između nauke i religije povesno
promenjiva, što ne znači da ona može nestati. Religija nije oblik nedovoljno razvijene nauke, već je to nezavisan način mišljenja, verovanja i
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delanja, kojima vernik rešava neke svoje probleme, one koje ne može da
reši na druge načine, uključujući i pomoć nauke i njene metode.

Бр. 3 (2005)
27.

АЈЗЕНКОЛ, Маријана
Molitva / Marijana Ajzenkol // Br. 3 (2005), str. 179-180.

28.

БЈЕЛАЈАЦ, Бранко
Напади на мањинске верске заједнице током 2002. и 2003. године у Србији / Бранко Бјелајац // Бр. 3 (2005), стр. 170-178.
Списак у јавности објављених инцидената према мањинским верским заједницама у Србији током 2002. године, овде приказан, садржи евиденцију о више од 45 различитих напада. Он је, свакако,
непотпун јер многе верске заједнице нису ником пријавиле инциденте. Претпоставља се да укупан број инцидената током једне
календарске године премашује 100, а учесталост се повећава око
Божића, Ускрса и после пежоративних емисија на националним
ТВ програмима (БК, РТС и другим). Примећено је и да поједине
недељне новине и часописи тему ’секта’ користе некритички, а у
писању не праве разлике између малих верских заједница легалних
и активних код нас и разних група и покрета који делују или су
деловали негде у свету. Овде је приказано још 50-ак инцидената и
напада који су се одиграли током 2003. године.

29.

БЛАГОЈЕВИЋ, Мирко
Из речника социологије религије / Мирко Благојевић // Бр. 3
(2005), стр. 41-46.
У овом чланку аутор енциклопедијски дефинише два основна појма у социологији религије, појам цркве и појам свештенства. Црква се првенствено дефинише као један од видова идеалног типа
религијског устројства поред култа, секте и деноминације. Свештенство се одређује као професионална, хијерархизована група
ритуалних експерата који поседују специјална знања о техникама
богослужења и организовања религијског живота верника.

26

30.

БОШКОВИЋ, Милана
Metodika verske nastave: prikaz knjige Zorica Kuburić i Snežana Dačić, Metodika verske nastave / Milana Bošković // Br. 3 (2005),
str. 125-129.
Organizacija časa veronauke do sada se izvodila i uglavnom se izvodi
na tradicionalan način u kojem preovlađuje orijentacija na znanja koja
se iskazuju u reprodukciji, razvijanju poslušnosti i poštovanju hijerarhije. Međutim, i ovde, kao i u drugim društvenim poljima, dolazi do
promena, te se počelo uviđati da i čas veronauke može da se odvija uz
korišćenje najsavremenijih metoda rada, pomoću kojih bi se razvijalo
kritičko mišljenje, zrele i samostalne ličnosti.

31.

ВУЧКОВИЋ, Виолета
Verska nastava u školama u Srbiji : prikaz knjige Verska nastava i
građansko vaspitanje u školama u Srbiji, Beograd, 2003 / Violeta Vučković // Br. 3 (2005), str. 130-131.
Studija Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Srbiji, nastala je kao rezultat interdisciplinarnog istraživanja sprovedenog u
maju 2003. godine, na osnovu uzorka koji je obuhvatao odgovore 540
roditelja učenika osnovnih škola i odgovora 628 učenika srednjih škola. Korišćeni instrument kojim je prikupljana građa bila je anketa.

32.

ИЛИЋ, Ангела
Odnos religije i društva u današnjoj Srbiji / Angela Ilić // Br. 3
(2005), str. 47-78.
Političke i društvene transformacije u Srbiji od 2000. godine uticale su
i na redefinisanje položaja i uloge religije u zemlji. U oblasti odnosa
crkve i države poslednjih godina preduzeto je nekoliko pozitivnih koraka. Oni uključuju donošenje nekoliko novih zakona i pokušaje da se
nacionalni zakon uskladi s internacionalnim; porast pravne garancije
zaštite osnovnih ljudskih prava i širi međureligijski dijalog i saradnja.
Negativni fenomeni uključuju nizak nivo verske tolerancije u društvu;
nepostojanje zakona za verske zajednice i povlašćeni tretman Srpske
pravoslavne crkve od strane države. Srbija je krenula putem prema
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pluralizmu, koji označava relativno mirnu koegzistenciju i saradnju
različitih veroispovesti, ali za stvaranje stvarno tolerantnog i verski
pluralističkog društva potrebno je još mnogo rada.
33.

ЈЕЖ, Здравко
Ustavno-pravni sistem u svetlu duhovnih i svetovnih vrednosti /
Zdravko Jež // Br. 3 (2005), str. 149-152.
Povod za ovaj napis jeste učešće na Konferenciji na temu: O ulozi crkava i verskoj, kulturnoj i međunacionalnoj saradnji na putu evropskih
integracija, koja je održana od 22. do 24. novembra u Subotici i Bečeju
u organizaciji Bačke eparhije Srpske pravoslavne crkve i Subotičke biskupije Rimokatoličke crkve u Srbiji i Crnoj Gori.

34.

КРНЕТА, Драгољуб
Вјеронаука у школи: између апологетике и оспоравања / Драгољуб Крнета // Бр. 3 (2005), стр. 7-21.
Иако је вјеронаука у основне школе Републике Српске уведена још
1992. године (као одраз повољнијег положаја религије у друштву),
још увијек се воде расправе каква је вјеронаука потребна у школи:
конфесионална или неконфесионална, а оцјене се крећу од апологетике до оспоравања. Аутор експлицира резултате неколико истраживања у којима се разматра однос грађана према религији и
вјеронауци, гдје је установљено да позитивнији однос према вјеронауци имају млађи испитаници, испитаници женског пола, особе
са статусом избјеглице, те занатлије и радници, испитаници са
средњом школом, и они који живе у веома добрим материјалним
приликама. Осим тога, компарација резултата односа грађана
према вјеронауци у неколико независних истраживања која су реализована у периоду од 1993. до 2001. године, указује на тенденцију
пораста процента становника који оправдавају увођење вјеронауке у школе и позитивно оцјењују њене ефекте.

35.
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КУБУРИЋ, Зорица
Увод у методику верске наставе / Зорица Кубурић // Бр. 3
(2005), стр. 23-40.

Ако себи поставимо циљ да религију сагледамо из угла историјске
перспективе, организација часа веронауке најчешће ће подразумевати традиционални облик рада, што значи оријентацију на знања која се исказују у понављању, развијању послушности, поштовању хијерархије, дакле неговању ауторитативности. Међутим, у
социолошком праћењу развоја друштва и промена које захватају и
само подручје религије, можемо говорити о веронауци као чиниоцу
друштвених промена, које се у организацији часа веронауке одвијају уз коришћење најсавременијих метода рада, путем којих се
развија критичко мишљење зреле и самосталне личности.
36.

КУМОВИЋ, Снежана
Novi religiozni pokreti : prikaz knjige Ajlin Beker: Novi religiozni pokreti, Niš, 2004 / Kumović Snežana // Br. 3 (2005), str. 147-148.
U predgovoru knjige autorka naglašava da delo može poslužiti kao priručnik za razrešavanje nedoumica vezanih za nove religiozne pokrete
kao i da ona nije tipična akademska knjiga već praktičan uvod u nove
religiozne pokrete. Knjiga je podeljena u petnaest poglavlja i četiri dodatka. U poglavljima su izneti osnovni problemi vezani za nove pokrete,
njihove članove, odnose unutar pokreta, uticaje vođa, drogu, nasilje,
dok se unutar dodataka posebno problematizuje postupak deprogramiranja i njegovih posledica na članove kao i detaljnije informacije o
INFORM-u, organizaciji koja pruža mogućnost uvida u pokrete.

37.

МАРИНКОВИЋ, Жељко
Akand Bađani u Tuzli / Željko Marinković // Br. 3 (2005), str.
159-167.
U tekstu je predstavljen događaj u Tuzli 13. novembra 2004. godine povodom rođendana Satya Sai Babe, koga njegovi poklonici širom sveta smatraju inkarnacijom boga i duhovnim vođom. Ovaj pokret po mnogo čemu
nalikuje novim religijskim pokretima, kako su oni predstavljeni u literaturi.

38.



МИЛИЋЕВИЋ, Данијела
Konferencija o religiji na području istočne i centralne Evrope Isorecea 2004 / Danijela Milićević // Br. 3 (2005), str. 153-158.
29

U Budimpešti je u periodu od 9. do 12. decembra održana redovna konferncija ISORECEA-e (International Study of Religion in Eastern and
Central Europe Association). Iako ovo udruženje, koje u najvećem broju čine sociolozi religije, ima sastanke svake dve godine, nakon prošlogodišnjeg sastanka u Lavovu (Ukrajina) dogovoreno je da naredni
skup bude održan u decembru 2004. u Budimpešti, jer je za jul 2005. u
Zagrebu zakazana Svetska konferencija sociologa religije.
39.

ПОПОВ, Златиборка
Religija i tolerancija / Zlatiborka Popov // Br. 3 (2005), str. 79-97.
Cilj ovog rada je bio da ukaže na dosta puta razmatranu vezu između
religije i tolerancije. U teorijskom delu, naglasak je stavljen na problem tolerancije u tzv. religijama knjige (hrišćanstvu, judaizmu, islamu)
kroz prizmu savremenih globalizacijskih procesa, problema formiranja
nacionalnih država i položaja manjinskih religioznih grupacija (pre
svega islamske) u uslovima savremene sekularne zapadne demokratije.
U empirijskom delu učinjen je pokušaj provere da li određene grupe
stanovništva (religiozne i nereligiozne) percipiraju ovu vezu između religijske pripadnosti, religijskih učenja i tolerancije. Istraživanje je pokazalo da obe grupe ukazuju na značaj ove veze, jedino što religiozni (u
ovom uzorku većina su pravoslavni) apsolutizuju ovu vezu, zanemaruju
društvenu strukturu u kojima se ona upražnjava i smatraju da su islam
i male verske zajednice, odnosno sekte, netolerantne i više doprinele i
doprinose sukobima. Nereligiozni ovu vezu shvataju u relativnom smislu, i smatraju da su sve verske zajednice podjednako doprinosile sukobima. Karakteristično je da i nereligiozni pokazuju netrpeljivost prema
malim verskim zajednicama.

40.

РИСТИЋ, Душан
Građansko vaspitanje u školama u Srbiji : prikaz knjige Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Srbiji, Beograd, 2003 / Dušan
Ristić // Br. 3 (2005), str. 132-146.
U jesen 2001. godine verska nastava i građansko vaspitanje uvode se
kao fakultativni predmeti u prvi razred osnovne i prvi razred srednje
škole – uz mogućnost da učenici pohađaju nastavu oba predmeta, da
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izaberu jednu od dve ponuđene mogućnosti ili nijednu. Sledeće školske godine (2002/2003) verska nastava i građansko vaspitanje dobijaju
status izbornih predmeta na oba nivoa školovanja (u osnovnim i srednjim školama), što podrazumeva obavezan izbor i obavezno pohađanje
jednog od ova dva predmeta.
41.

УЈХАЗИ, Данијела
Promocija časopisa Religija i Tolerancija / Danijela Ujhazi // Br.
3 (2005), str. 168-169.
Dame i gospodo, poštovani prijatelji Religije i tolerancije, na početku
želim da izrazim lično zadovoljstvo zbog svog učešća u ovom zaista
vrednom izdavačkom poduhvatu Centra za empirijska istaživanje religije. U promociji drugog broja časopisa Religija i tolerancija učestvujem kao autor teksta Granica i značaj principa rimske predstave
krivice. Obzirom da je ovo, ipak, jedna prigodna prilika sa pretenzijom
da populariše novu aktivnost CEIR-a kojom će on zasigurno učestvovati u javnom i naučnom životu naše zemlje, opredelila sam se da samo
ukratko, u najopštijim crtama, izložim svoj rad, a da zatim iznesem i
svoje impresije o samom časopisu.

42.

ФИЛИПОВИЋ, Бранислав
Budućnost religije, uvod u teorijske kontroverze / Branislav Filipović // Br. 3 (2005), str. 99-123.
Teorijsko istraživanje pod naslovom „Budućnost religije, uvod u teorijske kontroverze“ nudi sociološke modele po kojima bi se religija
u budućnosti mogla kretati. Prvi model naglasak daje tradicionalnim
religijama, konzervativnim religijskim snagama, ekumenskom i „avramovskom“ pokretu. Ovaj model predviđa uspon tradicionalnih religija u nadolazećem dobu. Drugi model pažnju pridaje novim religijskim
pokretima, duhovnom pokretu New Age, „sajber religijama“ i uopšte
novim tipovima religioznosti. Treći model ispituje mogućnost kraja religijske svesti u društvu, kao i perspektive rastuće pojave društvenog
apateizma. Osim toga, preispituje se mogući budući odnos najšireg
svetskog društvenog procesa (globalizacije) i religije. Istorija budućnosti religije ne mora da se poklopi sa promišljenim modelima.
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Бр. 4 (2005)
43.

БРАНКОВИЋ, Томислав
Социологија религиозног друштва / Томислав Бранковић //
Бр. 4 (2005), стр. 69-82.
Пред социологе религије у Србији поставља се важан посао: израдa карата религиозности. Постоје религиолошке чињенице у погледу организованости цркава и верских заједница, школског система, културних установа, свештенства и верских службеника итд,
којe су изузетно значајнe за анализу распрострањености одређене
вероисповедне заједнице и образовање одређених научних типова
проучавања религијских појава или манифестација. Израда карата религиозности у оквиру једне цркве или верске заједнице, или
упоредно више цркава и верских заједница, може дати праву слику
стања религијских организација и њихових институција, или испољавања религиозности.

44.

ВУКОМАНОВИЋ, Милан
Verska tolerancija u islamskoj Španiji / Milan Vukomanović // Br.
4 (2005), str. 33-38.
Ovaj rad bavi se religijskim odnosima između muslimana, Jevreja i
hrišćana u islamskoj Španiji od 8. do 15. veka. Omajadski vladari
Španije preobrazili su Kordovu, pomalo uspavani i zabačeni mediteranski gradić, u jednu od evropskih srednjovekovnih prestonica. U
devetom i desetom stoleću ovaj grad postaje najcivilizovaniji evropski centar, „nevesta Andaluzije“, ali i „ukras sveta“. U to doba, štaviše, muslimanska Španija postaje i najnapredniji, najkulturniji deo
Evrope. U njoj je, u najvećoj meri, vladala religijska i međuetnička
tolerancija, a podsticane su i slobodne filozofske rasprave, izgradnja
biblioteka, fakulteta, javnih kupatila i parkova, kao i poezija i arhitektura. Do velike promene dolazi, međutim, nakon rekonkiste, kada
su hrišćanski vladari ponovo zauzeli gradove u Andaluziji i iz njih
proterali muslimane i Jevreje koji su tu, zajedno s hrišćanima, živeli
punih 800 godina.
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45.

ГАВРИЛОВИЋ, Данијела
Religija jednako tolerancija / Danijela Gavrilović // Br. 4 (2005),
str. 141-143.
Govoriću vam o knjigama koje su predmet naše pažnje večeras, ali bih
ovo predstavljanje ipak započela rečenicom iz časopisa: „Ako se ljudi
razlikuju u idejama i shvatanjima, to nije razlog da međusobno ne sarađuju u razvoju slobode, prava i dostojanstva čoveka.“

46.

ГОВЕДАРИЦА, Мирјана
Religijske promene u postsocijalizmu: prikaz knjige Mirko Blagojević: Religija i crkva u transformacijama društva : sociološko-istorijska analiza religijske situacije u srpsko-crnogorskom i ruskom (post)
komunističkom društvu, Beograd, 2004 / Mirjana Govedarica // Br. 4
(2005), str. 151-155.
Knjiga Mirka Blagojevića Religija i crkva u transformacijama društva nešto je izmenjena doktorska disertacija koju je autor 2003. godine
odbranio na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod naslovom „Religijske promene u postsocijalizmu – komparativna analiza na primeru
Jugoslavije i Rusije“. U ovom delu su, na temelju rezultata dobijenih
empirijskim istraživanjem, otvorena neka aktuelna i važna pitanja koja
su vezana za savremenu situaciju procesa revitalizacije religije i desekularizacije na prostoru Srbije, kao i mogući razvoj toga procesa u budućnosti, bitno povezanog sa opštim i sprecifičnim okolnostima jednog
tranzicionog, post-socijalističkog društva.

47.

ГРУЈИЋ, Данијела
Problem krivice u antičkom svetu pre rimske epohe / Danijela
Grujić // Br. 4 (2005), str. 53-68.
Kao uvodni deo diplomskog rada na temu „Principi rimske predstave
krivice“ ovaj tekst nastoji da razvije pripremni hod fenomena krivice i
ranih antičkih predstava krivice do rimske epohe. Tu se, u nastojanju da
se zadobije misao o opštem antičkom stanovištu krivice, u osnovnom tematskom krugu nalaze religijske predstave krivice istočnih naroda zajedno sa helenskim i kasnije helenističkim filozofskim refleksijama o krivici.
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48.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
Globalizacija religije: jevanđeoski pentekostalizam : XII međunarodna konferencija JUNIR Religija i globalizacija, Sirogojno, 24. do
26. juni 2005 / Dragoljub B. Đorđević // Br. 4 (2005), str. 83-94.
Nasuprot sveopštem strahu od pogubnih učinaka globalizacije, sociolozi religije tvrde da ona na religiju ima blagotvorno dejstvo. Globalizacija, omogućivši desekularizaciju, ne samo da je sekularizaciju suzbila,
već je dovela i do svojevrsne religiolizacije sveta. Jedan od proizvoda
globalizacije religije svakako je i spektakularno rasprostiranje jevanđeoskog pentekostalizma. On je, u skladu s tendencijom deteritorijalizacije religije, posle uspeha u matici, a potom još grandioznijih rezultata misionarenja, preobraćivanja i prozelitizma u Latinskoj Americi
i Africi, i u balkanskim zemljama na putu da postane respektabilna
protestantska struja i verska zajednica. Naupadljivije se ukorenjuje u
Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj, i naročito među grupama koje čine tzv.
etničko i versko manjinstvo. U tekstu će se, uz doticanje bogoslovske
pozadine, analizirati ključni sociološki razlozi „popularnosti“ jevanđeoskog pentekostalizma u Srbiji.

49.

ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
Kupi časopis i objavi u njemu / Dragoljub B. Đorđević // Br. 4
(2005), str. 137-140.
U prvom izlaganju neću govoriti o religiji i toleranciji kao o problemu,
već ću iskoristiti priliku da nešto uopšte kažem o časopisnoj produkciji,
računajući da ovde ima i studenata i onih kojima to nije polje interesovanja, pa da, pošto predstavljamo časopis, nekako u skladu sa svojim
moćima opišem časopisnu situaciju i u svetu i kod nas i time smestim
i sâm časopis koji promovišemo. Moja nevolja je u tome što sam već
govorio na promociji časopisa prošle godine, a onda je to moje slovo objavljeno u njegovom drugom broju. Naravno, počastvovan sam
članstvom u redakciji a, kako je već rekla koleginica Kuburić, nju čine
mahom svi glavni, ključni igrači u sociologiji religije sa prostora bivše
Jugoslavije; znači, profesor S. Flere iz Slovenije, profesor I. Cvitković
iz Bosne i Hercegovine, A. Bobinac, sve bolja i bolja i značajnija sociološkinja religije iz Zagreba, tu je M. Vukomanović, koji je zamenio
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profesora Đ. Šušnjića na Filozofskom fakultetu u Beogradu, profesorka
Z. Kuburić kao glavni urednik, i ja. Nedostaje samo profesor Šušnjić, a
verovatno manjka i članstvo D. Gavrilović, koja se i učešćem na ovoj
promociji ozbiljno kandiduje.
50.

ЖИВКОВИЋ, Ивица
O pravoslavnom shvatanju religije i tolerancije / Ivica Živković //
Br. 4 (2005), str. 144-145.
Na našim prostorima i u naše vreme pravoslavna vera trebalo je, i još
uvek treba da se shvati kao podsticaj za interkulturalno vaspitavanje
ljudi – ako se rukovodimo obrazloženjima koja su korišćena u argumentaciji za uvođenje veronauke u državni školski sistem. Koje, dakle,
vrednosti i načela pravoslavne svetosavske duhovnosti vredi isticati u
obrazovanju? To su, svakako: otvorenost za drugog i tolerancija, širina, hrišćanska ljubav koja donosi mir i bratimljenje sa prijateljem i sa
neprijateljem, lični podvig i trpeljivost, svakodnevno svedočenje pred
onima koji nam misle zlo; to je put potvrđivanja večne i univerzalne
vrednosti svetosavskog opredeljenja u prosvetnoj tradiciji ovih prostora kroz vekove.

51.

КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
Корак ка формирању аутентичне духовности: приказ књиге
Зорица Кубурић, Снежана Дачић: Методика верске наставе, Нови
Сад, 2004 / Ксенија Кончаревић // Бр. 4 (2005), стр. 156-158.
Једна од највећих тешкоћа са којима су се суочили креатори и
непосредни реализатори верске наставе у школама јесте недовољна дидактичкометодичка предспрема наставног кадра,
која је утолико израженија, уколико се има у виду недостатак
модерне и функционалне методичке литературе која би представљала теоријски фундамент наставног рада, нудећи уједно
и решења практично применљива у препаративној, оперативној и евалуационој етапи наставног процеса. Сложеног задатка
израде једног овако конципираног приручника подухватиле су се
др Зорица Кубурић, професор Социологије религије и Методике
наставе социологије и философије, и Снежана Дачић, педагог и
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социолог са вредним искуством и доказаним резултатима у извођењу наставе Православног катихизиса. Новина и вредност
њиховог дела Методика верске наставе огледају се, најпре, у
јединству теоријско-концепцијског и пројективног приступа
проблематици (заснивање теоријског модела система верске
наставе напоредо са вредновањем и проценом постојећег стања у овој области и конкретним предлозима за организовање и
извођење наставног процеса), затим у комплексности описа система верске наставе као јединства компоненти које одређују и
условљавају селекцију наставног градива, начин његовог презентирања, садржаје, методе и средства наставе (дакако, у тесној
повезаности са детерминантним психолошким, педагошким и
социолошким чиниоцима који чине предикцију тога система), и
најзад, не на последњем месту, у усмерености излагања на нашу
социокултурну средину са својственом јој мултиетничношћу и
мултикултуралношћу.
52.

КОСТИЋ Палански, Звонимир
Da li smo mi netolerantna sredina i netolerantan narod / Zvonimir
Kostić Palanski // Br. 4 (2005), str. 146-147.
Počeo bih jednom rečenicom Jovana Dučića, koju, u prvom broju ovog
nadasve ozbiljnog i korisnog časopisa, citira Ðuro Šušnjić: „Srbin ima
prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija, ili unizi i zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije i najzad proglasi
svetiteljima svoje crkve.“ Ako je to konstatacija jednog ovako znamenitog Srbina, a od njegove smrti nije mnogo prošlo, i ako to povežemo
s empirijskim istraživanjima o kojima je govorila gospođa Kuburić, o
tendenciji porasta netolerancije, onda se nameće zaključak da ima sve
više interesovanja i za male ljude, koji neće verovatno ni u novokomponovanim pesmama biti opevani, a još manje se ti mali Srbi mogu nadati
da uđu u hramove i da postanu svetitelji u svojoj naciji, a daleko od
toga da budu heroji. Brzo će biti zaboravljeni.

53.
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КУБУРИЋ, Зорица
Promocija časopisa Religija i tolerancija / Zorica Kuburić // Br. 4
(2005), str. 135-136.

U organizaciji Centra za empirijska istraživanja religije iz Novog Sada,
održan je, 13. i 14. juna 2002. godine, okrugli sto; izlaganja sa toga
skupa objavili smo u nultom broju časopisa, s posebnim osvrtom na
veronauku, s nadnaslovom: Religija, veronauka i tolerancija. Dakle,
na samom početku našla su se na okupu imena autora koji su ne samo
podržali ideju tolerancije, nego su i pisali o njoj, i zalagali se za toleranciju u svojim javnim nastupima: akademik Vladeta Jerotić govorio
je o ulozi hrišćana i pravoslavnog hrišćanstva u uslovima savremene
krize; gost iz Rusije, Jevgenij Zajcev, govorio je o pojmu Boga i o bogoslovskim školama, kao i o vaspitanju za toleranciju u Rusiji. Što se
ostalih autora čije smo tekstove objavili tiče, navešću samo da je za
prvi broj pisao i profesor dr Đuro Šušnjić; njegov prvi tekst govori o
granicama tolerancije, da bi zatim, u drugom broju, govorio o religiji i
nauci. Izlaganja i tekstovi drugih poznatih sociologa religije takođe su
se našli u broju, kao i stavovi predstavnika različitih verskih zajednica,
ali i studenata sociologije, filozofije i teologije.
54.

ПОПОВ, Златиборка
Pravoslavlje i izazovi demokratizacije, multikulturalizma i tolerancije / Zlatiborka Popov // Br. 4 (2005), str. 95-109.
Rad predstavlja pokušaj da se problematizuje odnos pravoslavlja prema savremenim svetskim tokovima i izazovima, pre svega izazovima
demokratizacije, multikulturalizma i tolerancije. Ukazano je da pravoslavlje nema autoritarnu strukturu svoje organizacije, a ni autoritarnu dogmu (apofatička, negativna dogma), jer se umesto svojevrsne
opsednutosti hijerarhijom, grehom i opravdanjem, naglasak stavlja na
ljubav i na tzv. pojam oboženja - theosis („Bog je postao čovek da bi
čovek postao Bog“). Međutim, zbog svojevrsnog liturgijskog izolacionizma i zanemarivanja tzv. horizontalne dimenzije, odnosno racionalnog odnosa prema društvu i svetu, pravoslavlje lako podleže opasnosti
da bude podvrgnuto autoritarnoj vlasti (period cezaropapizma u Vizantiji, Rusiji i Nemanjićkoj Srbiji), odnosno da se u neprijateljskom
okruženju (dugi i teški periodi tuđinske i ateističke vlasti) povuče iz
sveta, što ga još više udaljava od modernih tokova, budući da se ovi
baziraju na racionalnosti, aktivizmu i odgovornosti. Isto tako, zbog
svojevrsnog etnofiletizma, odnosno nacionalizma, koji proizlazi iz či-
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njenice da svaki pravoslavni narod ima svoju crkvenu autonomiju, kao
i iz činjenice da je u periodu strane vlasti imalo nacionalnu i državotvornu ulogu, javlja se opasnost da se načela multikulturalnosti i tolerancije, iako se mogu deklarativno prihvatiti, u praksi teže realizuju.
Iz tih istorijskih i strukturalnih okolnosti, kao i iz činjenice da se većina tzv. pravoslavnih zemalja posle sloma komunističkog sistema našla
u ekonomskoj, političkoj i duhovnoj krizi, prisutna je i ambivalencija
između svojevrsnog pravoslavnog mesijanstva i nacionalnog partikularizma, s jedne strane, i pozivanja na ljubav, toleranciju, pokajanje i
oprost, s druge strane.
55.

ПРАЛИЦА, Дејан
Božja reč i tolerancija u medijima: prikaz knjige Crkve, verske
zajednice, mediji i demokratija, Novi Sad, 2005 / Dejan Pralica // Br. 4
(2005), str. 149-150.
Praktikum novinarstva Crkve, verske zajednice, mediji i demokratija
predstavlja rezultat rada trodnevnog skupa održanog 2004. godine u
Novosadskoj novinarskoj školi. Ovaj zbornik obuhvata radove učesnika skupa: novinara verskih i laičkih medija, istraživača, teoretičara
i crkvenih velikodostojnika. Urednica Praktikuma doc. dr Dubravka
Valić-Nedeljković u Predgovoru navodi da je ovaj zbornik radova prvenstveno namenjen novinarima koji prate religijsku oblast društva u
sekularnim medijima, ali i onima koji rade u verskim medijima. Urednica konstatuje da su ovoga puta crkve i verske zajednice pripremile
priloge o tome kako smatraju da ih drugi vide. Takođe se ukazuje i na
problem oslovljavanja i titula u verskim zajednicama, kakve odluke
donose glavni organi zajednice i koji se praznici u određenim konfesijama slave.

56.

РАЈКИ, Золтан
Preobraćenja u Mađarskoj posle promene režima: Isorecea, International Study of Religion in Eastern and Central Europe: 15 Years After, Budapest, 9-11. dec. 2004 / Zoltan Rajki // Br. 4 (2005), str. 13-32.
Interesovanje za religiju poraslo je u godinama promene režima u Mađarskoj. Sakupio sam 75 intervjua (iz 12 crkava) vođenih sa osobama
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koje su se preobratile u tom periodu. U odnosu na biblijski koncept,
kod intervjuisanih preobraćenika porastao je značaj ličnog odnosa sa
Bogom, dok je značaj kajanja umanjen. Konverzija u smislu oslobađanja od greha ili prihvatanja dogmatskog sistema pre je karakteristična
za neke slobodne crkve. Neki ljudi svoju konverziju vezuju za konkretan
događaj, drugi je opisuju kao proces. Postoji veza između konverzije i
vaspitanja. Ljudi koji su i u kući i u crkvi vaspitavani religiozno, nisu
napustili svoju veru. Religioznost njihove okoline ih ne zadovoljava;
stoga produbljuju svoju veru čitanjem Biblije i sastancima u crkvi. Drugi su napustili svoju veru, ali su potom osetili da je njihov život prazan
pa su se vratili hrišćanstvu. Ljudi koji su religiozno vaspitani samo u
crkvi, prekidaju vezu sa crkvom posle konfirmacije i počinju da tragaju za „istinom“ u zrelijem dobu. Tradicionalni crkveni obredi često
predstavljaju početnu tačku njihovog povratka. Ljudi vaspitani bez reigijskog obrazovanja najotvoreniji su za kontakte sa novim religijskim
organizacijama, oni menjaju denominaciju. Motivacija intervjuisanih
da se odluče za hrišćanstvo jeste težnja za nalaženjem objektivne istine,
dobre zajednice, visoko standardizovanih službi, prepoznavanje svog
grešnog života, Isusova uloga, kao i porodična tradicija. Dalje, postoje
razlike u načinima i motivaciji pridruživanja različitim denominacijama, što je u vezi s karakterom njihovog religioznog života i misionarske
aktivnosti.
57.

САЏАКОВ, Слободан
Etička relevantnost Novog zaveta / Slobodan Sadžakov // Br. 4
(2005), str. 39-52.
Rad je usmeren na pokušaj utvrđivanja temeljnih tačaka Novog zaveta
koje mogu posvedočiti o njegovoj etičkoj relevatnosti. Najpre je razmatran odnos religije i filozofije, odnosno sama mogućnost filozofskog
razumevanja oblasti religije. Istaknuta je visoka civilizacijska vrednost
Novog zaveta koja podrazumeva i njegovu filozofsko-etičku dimenziju.
Sama etička relevantnost Novog zaveta analizirana je preko četiri temeljna etička pitanja.

58.


СОРО, Лепосава
Iskustvo s Bogom / Leposava Soro // Br. 4 (2005), str. 159-168.
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59.

ТОКАИ, Моника
Prevencija suicida i društveno-prihološki činioci / Monika Tokai //
Br. 4 (2005), str. 110-134.
Suicid je pojava prisutna tokom čitave istorije čovečanstva. Suicid kao samouništenje veoma je kompleksna pojava, koja nema svoj konkretan uzrok
i motiv: on je rezultat spleta okolnosti. Faktori koji dovode do ovog čina
su raznoliki, prema tome možemo govoriti o spoljnim i unutrašnjim faktorima, odnosno o društvenim, biološkim, psihološkim faktorima i karakteristikama. Samoubistvo je čin koji su hteli da razumeju i objasne mnogi
filozofi, teolozi, psiholozi i drugi naučnici. Međutim, ono je i danas jedna
velika tajna protkana mistikom, i za mnoge je nerazumljiv čin, s obzirom
da u čoveku postoji velika snaga za borbu za život. Zbog ove činjenice
zadatak svih nas je borba protiv ovog čina, odnosno prevencija suicida na
društvenom nivou, društveno organizovana borba protiv ove pojave.

60.

ФЛЕРЕ, Сергеј
Princip odvojenosti crkve od države i verska tolerancija : o institucionalnim okvirima ostvarivanja verske tolerancije u savremenim
evropskim okvirima / Sergej Flere // Br. 4 (2005), str. 7-12.
Nakon što pojasni suštinu načela odvojenosti, kao političkog i pravnog
načela, kao i njegove istorijske korene, autor razmatra značaj načela
odvojenosti crkve od države u odnosu na afirmaciju verske tolerancije,
utemeljavajući da je to načelo i njegovo dosledno ostvarivanje nužan
institucionalni uslov za ostvarivanje načela tolerancije. Autor predstavlja institucionalna rešenja koja su u pogledu odnosa crkve/verskih
zajednica i države na snazi u Sloveniji, kao i zaplete i moguće dalje
obrte, zavisne od političke situacije.

Бр. 5 (2006)
61.

АЛЕКСИЋ, Милица
Jevreji u Novom Sadu / Milica Aleksić // Br. 5 (2006), str. 85-98.
Istorija drevnog jevrejskog naroda obavijena je velom zagonetki i čuđenja kako zbog starine koju nosi u sebi tako i zbog okolnosti u kojima
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su se Jevreji nalazili. Da bismo se mogli baviti jevrejskom zajednicom
danas, neophodno je ući u dublje istorijske anale koji podrobno opisuju
istoriju Jevreja i uslove u kojima je nastala i razvijala se njihova zajednica. Takođe se u bogatoj istorijskoj građi mogu pronaći i elementi
značajni za odgovore koji nas danas interesuju i motivišu na istraživanja, a to su pitanja koja se odnose na mogućnost opstanka religije
unutar nacije čiji je broj u tendeciji opadanja. Tu su i pitanja očuvanja
integriteta takve zajednice. Šta je to što se prenosi sa generacije na
generaciju i drži na okupu zajednicu utičući na svest pojedinca i moral
jednog naroda?
62.

БАРИШИЋ, Срђан
Jevreji u Beogradu / Srđan Barišić // Br. 5 (2006), str. 71-83.
Jevrejska zajednica u Beogradu delila je gorku sudbinu našeg glavnog
grada i njen položaj, kroz istoriju, predstavljao je indikator položaja
našeg društva, kako na međunarodnom tako i na dnevno-političkom polju. Balkan je za Jevreje često predstavljao solidno sklonište od brojnih
progona, ali, ne manje često, mesto življenja i njihovih progonitelja. U
brojnim migracijama, od Iberijskog poluostrva do naseljavanja Izraela,
Jevreji su često prelazili Balkan, zadržavajući se na njemu duže ili kraće; određeni broj ostao je zauvek na ovim prostorima čineći malobrojnu
ali značajnu etno-konfesionalnu skupinu. Danas Beograd predstavlja
bledu tačku na geografskoj mapi jevrejske dijaspore, a njegovi Jevreji
su jedva primetni. U ovom radu pokušaćemo da ukažemo samo na neke
faktore koji utiču na nepovoljan položaj Jevrejske zajednice u Beogradu.

63.

БРАНКОВИЋ, Томислав
Нови религијски покрети у Србији / Томислав Бранковић // Бр.
5 (2006), стр. 111-120.
Термин „Нови религијски покрети“ (НРП) све се више употребљава у социолошкој литератури да означи различите верске групе, заједнице или организације,чија је најзначајнија особина да појединцу
нуде својеврстан одговор на питање изласка из кризе: друштвене
и личне. Нови религијски покрети појављују се у облику култова,
псеудохришћанских секти, најчешће као маргинални новопроте-



41

станти, окултистичке и магијске групе, различити облици јоге и
медитације, далекоисточне секте – пре свега псеудохиндуистичке
секте и култови, затим синкретистичке и сатанистичке секте,
тајна друштва и комерцијални култови. НРП наишли су на плодно тло за развој на подручју бивших југословенских република, а
посебно на подручју Србије. Поред цркава и верских заједница које
су своје утемељење имале у историји, традицији и култури народа и националних мањина које су живеле на простору Србије и
околних земаља, погодно тло за деловање добили су нови религијски
покрети јер им је друштвена клима у томе погодовала, и давала
могућност за заживљавање и проналажење присталица. Правни вакуум, који је настао стављањем ван снаге Закона о правном
положају верских заједница у Скупштини Србије 5. марта 1993.
године, допринео је да је ионако блага регулатива која се односила на евидентирање верских заједница, путем пријава надлежном
општинском органу за унутрашње послове, довела до потпуне дезоријентације државе у овој области. Тако је дошло до тога да
су се верске заједнице, најчешће нови религијски покрети, сада регистровали на основу Закона о удруживању грађана у удружења,
друштвене организације и политичке организације које се оснивају
на територији СФРЈ. На основу таквог закона регистровано је
неколико нових религијских покрета и различитих удружења за
психо-релаксацију, која су доцније имала претензије да прерасту
у верске организације, и сл. У тексту се приказује неколико нових
религиозних покрета у Србији: Прахришћанска заједница „Универзални живот“, Бахаи заједница и биорелигија.
64.

ВУКАЉЕВИЋ, Зорица
Religija, porodica i mladi: prikaz knjige Zoricе Kuburić, Religion,
Family and Youth, Novi Sad, 2005 / Zorica Vukaljević // Br. 5 (2006),
str. 151-154.
Centralno mesto u ovom tekstu posvećeno je analizi religiozne porodice
protestantskog tipa. Specifičnosti ove porodice izvukla sam iz konteksta
jednog šireg empirijskog istraživanja na temu: Religija, porodica i mladi
(Kuburić, 1996; 2005). Istraživanje je obavljeno u svim većim gradovima
Jugoslavije, u adventističkim crkvama, u osnovnim i srednjim školama,
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na uzorku adolescenata, njihovih roditelja i vernika, kao i na opštoj populaciji pravoslavnih vernika i ateista. Istraživanje je imalo za cilj da
utvrdi kakav rezultat ima konstantna religioznost u porodici na psihodinamiku porodičnog života, religioznost i sliku o sebi adolescenata.
65.

ГРУЈИЋ, Данијела
Promocija časopisa Religija i tolerancija / Danijela Grujić // Br. 5
(2006), str. 129-130.
Naučno-istraživački časopis Religija i tolerancija pokreće na svojim
stranicama multidisciplinarni naučni diskurs na temu religije, religijskih fenomena i međureligijskih odnosa bez namere da favorizuje bilo
koju konfesiju posebno, negujući pri tom kulturu dijaloga i tolerancije.
Oko njega su se prvobitno okupili eminentni sociolozi religije s prostora bivše Jugoslavije, ostvarujući široku saradnju sa stručnjacima svih
zainteresovanih naučnih oblasti za ovu problematiku i to iz jednog šireg
srednjoevropskog i jugoistočnog evropskog regiona. Osnovno opredeljenje redakcije časopisa je da svu svoju pažnju usmeri ka izgradnji
jednog tolerantnog multikonfesionalnog i multikulturalnog sveta, te da
pruži punu podršku onim društvenim procesima i pojedinačnim događajima i pojavama koji ka tome vode. Odatle proističe ona širina obuhvata raznovrsnih tema koje časopis pokreće: od teorijskog razmatranja različitih aspekata religioznosti i univerzalnih religijskih fenomena,
do sasvim osobenih pojedinačnih situacija religijskog života i razmatranja praktičnih rešenja za poboljšanje ili čak preosmišljavanje aktuelnih međureligijskih odnosa. I pored toga što je časopis naučno-istraživačkog karaktera, otvara stranice namenjene dijalogu sa čitaocima,
proširujući svoju ciljnu grupu čitalaca daleko izvan uskih akademskih
okvira, što na kraju krajeva jedino i jeste u duhu tolerancije.

66.

ИЛИЋ, Ангела
Izveštaj sa konferencije „Perspektive za ekumenizam: Nasleđe
slavenskog pape“, Filadelfija [Hotel Loews], 18. novembar 2005. / Angela Ilić // Br. 5 (2006), str. 131-133.
Više od petnaest godina posle promene političkih režima u Istočnoj
Evropi i uvođenja verskih sloboda, postavlja se pitanje da li razne hri-
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šćanske crkve sarađuju i da li se približavaju jedne drugima? Kakvu
ulogu je igrao za vreme svoje vladavine poljski poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Jovan Pavle II? Da li su njegov trud, mnogobrojna
putovanja, a i ponekad kontroverzne akcije doprineli ekumenizmu hrišćanskih crkava ili ne? Jednodnevni susret grupe CAREE (Christians
Associated for Relations with Eastern Europe = Hrišćani za odnose sa
Istočnom Evropom), koji je bio organizovan u okviru konferencije American Academy of Religion (Američka akademija religije) u Filadelfiji
18-og novembra 2005. godine je upravo pokušao da pruži odgovore na
ovakva pitanja. Tema simpozija je bila „Perspektive za ekumenizam:
Nasleđe slavenskog pape“. Akademici i istraživači koji su držali referate predstavljali su sve tri grane hrišćanstva (pravoslavnu, katoličku i
protestantsku tradiciju), a u svojim izlaganjima su prikazali sopstvena
razmišljanja iz često vrlo različitih gledališta.
67.

ИЛИЋ, Ангела
Novi koraci ka izgradnji verskog pluralizma: Odnos religije i
društva u Srbiji / Angela Ilić // Br. 5 (2006), str. 127-128.
Pisati o savremenoj situaciji na planu religija i verskih zajednica znači
biti svestan stalnih promena na tome polju. Jedan ohrabrujući korak u
tome smislu je najnovija verzija Prednacrta Zakona o pravnom položaju verskih zajednica. Tokom njegove izrade Ministarstvo vera je očigledno uzelo u obzir primedbe i predloge mnogobrojnih verskih zajednica, nevladinih organizacija, stranih vlada i pojedinaca. Ostvaren je
veliki napredak u sadržaju u odnosu na prethodne verzije, ali i u novom
prednacrtu opstaje kategorizacija verskih zajednica koja, potencijalno,
može da dovode do diskriminacije. Sem toga, još nije poznato kada će
ovaj prednacrt ući u skupštinsku proceduru.

68.

ЈОВАНОВИЋ, Дарко
Tragično viđenje bivstvovanja: prikaz knjige Alfred Veber: Tragično i istorija, Novi Sad, 1987 / Darko Jovanović // Br. 5 (2006), str.
137-138.
Ljudski duh odvajkada svet i sebe saznaje, ne samo racionalnom mišlju,
kojom se ponose filozofija i nauka, već i pomoću mitskog, religijskog i
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umetničkog mišljenja. Odnos između ovih oblasti saznanja nije odnos
nerazvijenog i razvijenog, prvobitnog i izvedenog, starijeg i mlađeg,
već odnos samopostojanja i dopunjavanja.
69.

КАЛУЂЕРОВИЋ, Жељко
Bog filozofa iz Stagire / Željko Kaluđerović // Br. 5 (2006), str.
15-27.
Autor u ovom radu analizira Aristotelovo specifično poimanje boga,
posmatrano, pre svega, iz vizure dvanaeste knjige njegove Metafizike.
Bog filozofa iz Stagire, naglašava se, nije nešto što se izdiže iznad sveta u istinsku sferu transcendencije, već je on prezentan u svim vidovima grčkog života i slojevima grčke stvarnosti. Aristotelov bog nije
ni stvorio svet, koji je postojao oduvek i postojaće zauvek, nego mu je
samo preko pokretanja prvog neba mišljenjem i kroz finalnu uzročnost
obezbedio večito kretanje. Bog kao nepokretni pokretač, pokreće sve
stvari na taj način što mu one teže, voleći ga. Njegov bog je i potpuno depersonalizovan, te je neopravdano stavljati veliko slovo prilikom
prevoda Metafizike, ili bilo kog drugog Stagiraninovog spisa, jer u njegovoj teologici nema mesta za bogočoveka i prava religiozna osećanja.
Konačno, Aristotelovo određenje boga kao mišljenja mišljenja samo
je dosledno logički izvedena operacija koja sledi iz čina postavljanja
mišljenja na pijedestal svega.

70.

КРЕКУШ, Лидија
Islam na Balkanu: prikaz knjige Dragan Novaković, Školstvo
Islamske zajednice, Niš, 2004 / Lidija Krekuš // Br. 5 (2006), str. 145149.
Poluvekovna vladavina Osmanskog carstva na Balkanu u mnogome je
odredio tok istorijskog razvoja naroda koji su nastanjivali ovu teritoriju. Najznačajniji uticaji osmanskog osvajača bili su na društvenom,
pravnom i verskom, odnosno religijskom planu. Turci su na ovoj teritoriji uspostavili novi društveni poredak i pravni sistem, i doneli novu
religiju koju je prihvatio veliki broj ljudi. Dragan Novaković u knjizi
Školstvo Islamske zajednice daje nam pregled istorijskih događaja koji
su, bilo pozitivno bilo negativno, uticali na dalji razvoj ove vere. Proces
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razvoja islama Novaković je posmatrao prvenstveno kroz problematiku
razvoja školskog sistema i to u periodu od 1878. godine kada je Srbija dobila samostalnost, pa do raspada Socijalističke Jugoslavije 1991.
godine. Kroz problem školstva Islamske zajednice, autor nas diskretno
upoznaje i sa pojmovima i institucijama koje su relevantne za kulturu
i tradiciju muslimana. Sama Novakovićeva knjiga je podeljena u tri
poglavlja unutar kojih se po redu opisuju: razvoj islamskog školstva u
Bosni i Hercegovini, ustavno-pravni položaj Islamske zajednice, razvoj
islamskog školstva i verske pouke u Kraljevini Jugoslaviji, te razvoj
islamskog školstva u Socijalističkoj Jugoslaviji.
71.

КУБУРИЋ, Зорица
Verske zajednice u Srbiji i verska distanca / Zorica Kuburić // Br.
5 (2006), str. 53-70.
U periodu pre pada komunističke ideologije religioznost uopšte bila je
marginalizovana: podjednako su bili u manjinskom položaju svi verujući. Međutim, posle devedesetih, religioznost je postala poželjna pojava i, naravno, pripadnost većinskoj religiji. Pokušaj da sagledamo
situaciju u sadašnjem trenutku, na opštem planu verskih odnosa, učiniću na nekoliko načina. Dobro je prvo da sagledamo ko je većina a ko
manjina danas u Srbiji, a to možemo pregledom popisa stanovništva iz
2002. godine. Putem socioloških istraživanja saznajemo o razlici između konfesionalnog deklarisanja i religijske samoidentifikacije kao
indikatora u empirijskim istraživanjima, i o stepenu religioznosti građana Srbije. Drugo čemu možemo posvetiti pažnju jeste istraživanje
socijalne distance i odnosa prema pripadnicima različitih verskih zajednica. Istraživanje je rađeno 2003. godine i ponovljeno 2005. godine.
Na kraju, svoju pažnju posvetićemo incidentima koji su se događali
tokom poslednjih godina, a koji ukazuju na položaj religijskih manjina.

72.

МАРТИНОВИЋ, Слободан
Prijepolje i okolina kroz istoriju / Slobodan Martinović // Br. 5
(2006), str. 99-110.
Ovaj rad nastao je s namerom da sastavi jedan celovitiji pregled
porekla i razmeštaja raznih arheoloških nalaza i spomenika na teri-

46

toriji opštine Prijepolje, večita iskušenja grada, viziju razvoja grada. U njemu je učinjen pokušaj da pregled nalazišta i materijalnih
ostataka dalje prošlosti bude što kraće izložen, a bliže prošlosti dokumentovanije i reljefnije prikazan, kako bi čitalac za najkraće vreme, ipak, stekao jasnu sliku o putu ovog kraja kroz istoriju i istorije
preko njega.
73.

МАРИЋ, Шпиро
Iskustvo s Bogom / Špiro Marić // Br. 5 (2006), str. 155-175.
Trideset prvi jul 2004. godine za mene je jubilarni datum, jer se toga
dana navršilo 63 godine kako sam učinio zavjet sa Gospodom. Bolje
rečeno, od kada je dragi Bog učinio zavjet sa mnom, jer da nije tako taj
zavjet se ne bi održao.

74.

МИТИЋ, Александра
Uloga religije u ratu: prikaz knjige Cvitković Ivan: Konfesija u
ratu, Sarajevo, 2004 / Aleksandra Mitić // Br. 5 (2006), str. 139-144.
Studija Ivana Cvitkovića Konfesija u ratu bavi se proučavanjem uloge religije u najkrvavijem ratnom sukobu koji se odigrao na prostoru
bivše Jugoslavije - ratu u BiH. Ova studija napisana je na osnovu empirijskog istraživanja odnosa religije i društvenog konflikta najtežeg i
najvećeg po svom obimu i posledicama, a to je ratni sukob. Pri tome
je posebno interesantno kako se, odnosno pomoću kojih indikatora se
može meriti uloga religije u ratu?

75.

НОЈХАУС, Лиса
Molitva / Lisa Neuhaus / Br. 5 (2006), str. 176.

76.

ПРАЛИЦА, Дејан
Религијски и идеолошки дискурс у посланицама Српске православне цркве / Дејан Пралица // Br. 5 (2006), str. 41-52.
Циљ овог рада је да се провери у којој мери дискурс посланица
садржи религијске и идеолошке аспекте, водећи рачуна о томе
у ком периоду су посланице писане, ко је учествовао у њиховом
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састављању и о којим врстама је реч. Посланицу посматрам
као писмену поруку верског поглавара свештенству и верницима, која делује у одређеном контексту, одражавајући политичке,
социјалне и културне аспекте времена у којем је писана. Карактеристике посланице, као специјалног типа религијског дискурса,
су: тачно утврђена структура текста, са почетком – преамбулом, централним делом који је сегментиран на параграфе, клаузуле, речи и крајем, односно потписницима посланице. Идеолошка
компонента огледа се код ауторства: није језички могуће утврдити ко је стварни писац посланице. Будући да патријарх у име
цркве први потписује и објављује посланицу, њега посматрам као
аутора.
77.

ПРАЛИЦА, Дејан
Svi smo mi od Adama: prikaz knjige Slobodan S. Karanović, Pravoslavni, katolički, islamski, jevrejski i protestantski pojmovnik, Beograd, 2003 / Dejan Pralica // Br. 5 (2006), str. 135-136.
U predgovoru ove knjige, koja je posvećena boljem razumevanju religija na prostoru naše zemlje, pomoćnica saveznog ministra za ljudska i
manjinska prava Jelena Marković navodi kako je cilj Pojmovnika približiti se sopstvenoj religiji, i sebi samima, bez čega nema ni približavanja drugima. Autor pokušava da prikaže na preko 500 primera kako
su različite religije u suštini bazirane na identičnim principima, a to su:
tolerancija, jednakost, praštanje i život posle smrti.

78.

СРЕМАЦ, Срђан
Koinonia kao osnovna karakteristika ekklesie / Srđan Sremac //
Br. 5 (2006), str. 29-39.
U ovom članku autor se bavi eklesiološkim i sociološkim promišljanjima pojma zajedništva u svetlu Imago Dei, a zatim, euharistijom kao
centralnim simbolom zajedništva verujućih, u kome vernik stupa u odnos kako sa Bogom tako i sa drugima. Odnos koji vlada u ovome savezu
zapravo je predukus jednog budućeg zajedništva, zajedništva koje je
znak večnog zajedničarenja sa Trojedinim Bogom lično.
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79.

ШУШЊИЋ, Ђуро
Metodika verske nastave: prikaz knjige Zorica Kuburić i Snežana Dačić, Metodika verske nastave, Novi Sad, 2004 / Đuro Šušnjić //
Br. 5 (2006), str. 121-125.
Ova mudra i u svakom drugom pogledu vredna knjiga namenjena je
svima onima koji drže versku nastavu ne samo u osnovnim i srednjim
školama, već i u crkvama i radio-televizijskim emisijama – mestima gde
(bi trebalo da) se neguju i čuvaju svete reči i govorna kultura uopšte.
Vera se ne stiče samo putem propovedi i bogosluženja u crkvi, kao što
se ni znanje ne stiče isključivo na predavanjima i seminarima u školi.
Spisateljke ističu da je u verskoj nastavi bitno ne samo znati i verovati, već je nužno i ponašati se u skladu sa znanjem i verovanjem. Time
je karakter verske nastave ili veronauke više vaspitni nego obrazovni,
a uloga veroučitelja više lična i neposredna (nastavnik kao primer ili
uzor mudrog i moralnog načina mišljenja i življenja), no što je to slučaj
sa drugim predmetima i njihovim sadržajima. „Istinitost vere dokazuje
se životom, iskazanom ljubavlju, dobrim delima“.

80.

ШУШЊИЋ, Ђуро
Prepreke na putu razumevanja, poverenja i pomirenja / Đuro
Šušnjić // Br. 5 (2006), str. 7-14.
U životu postoje izvesne „konstante našeg mentaliteta“, koje se pokazuju kao smetnja razumevanju, poverenju i pomirenju između naroda, vera
i kultura. Ti čvrsti obrasci mišljenja, verovanja i ponašanja (nacionalni, politički, kulturni), o kojima će ovde biti reči, jesu: tradicionalizam,
autoritarni mentalitet, politička ne/kultura, antiintelektualizam, predrasude, nepostojanje kritičke javnosti i jezički obrasci. Čuveni francuski
istoričar Fernan Brodel bi rekao da su ovo pojmovi dugog trajanja.

Бр. 6 (2006)
81.



АНДРИЋ, Милан
Osnovi šerijatskog prava : (s posebnim osvrtom na odnose između
polova prema bračnim pravilima šerijatskog prava) / Milan Andrić //
Br. 6 (2006), str. 99-110.
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Osnovni cilj ovog rada je da prikaže osnovne institute šerijatskog prava
kao i brak i odnose između polova u Islamu. Brak u Islamu predstavlja
zajednicu života dvoje ljudi različitog pola koji se zaključuje izjavom
volja muža i žene u prisustvu svedoka i to na neodređeno vreme s osnovnim ciljem stvaranja potomstva i moralnog usavršavanja. Autoritet
muža je dominantan ali on ima vaspitnu prirodu, kada se brak zaključi
on ne utiče na poslovnu sposobnost žene, i na kraju bračni drugovi
mogu na osnovu ugovora izmeniti svoj imovinski i lični pravni režim.
Iako postoje brojne razlike u određivanju pravnih odnosa između muža
i žene u islamskom svetu, ne možemo prenebregnuti činjenicu da je brak
u Islamu sveta institucija, uostalom kao i u mnogim drugim religijama,
s tim što islamski brak u nekim pravnim sistemima uživa punu zaštitu
države i njenih organa. Sledstveno navedenom, čini se da je muslimanski brak uspešniji i moralno kvalitetniji od istih instituta u drugim kulturama i državama današnjeg sveta.
82.

БАКРАЧ, Владимир
Simboli / Vladimir Bakrač // Br. 6 (2006), str. 91-98.
Malo je ljudi koji dolaze do suštine neke stvari ili pojave. Pitanje suštine
postavljali su sebi i stari filozofi. Mišljenja sam da se ono ni danas do
kraja ne može odgonetnuti! Često postavim sebi pitanje, ne očekujući
brz i lak odgovor: da li se može otkriti apsolutna istina značenja jednog
simbola? Zbog raskoši u značenju, simbol stidljivo prkosi i pažljivog
posmatrača nagoni na stalno razmišljanje! Niko, ne može, dati sebi
za pravo, da kaže: dotakao sam suštinu jednog simboličkog značenja!
Simbole doživljavam kao neiscrpnu temu, jamu bez dna!

83.

БАРИШИЋ, Срђан
Katolička crkva u Srbiji i Beogradu / Srđan Barišić // Br. 6 (2006),
str. 163-176.
Zbog burne istorije i čestih promena granica na Balkanu, za kratak
istorijski osvrt na Rimokatoličku crkvu u Srbiji a zatim i u Beogradu
učinilo mi se praktičnijim načiniti kratke istorijske osvrte za svaku
biskupiju posebno, jer je često dolazilo do promena jurisdikcija u crkvenom prostoru. Danas u Srbiji postoje četiri biskupije. Zahvaljujući
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veoma razvijenoj informativnoj delatnosti Rimokatoličke crkve, ovom
prilikom, kao izvor informacija, korišćene su zvanične internet prezentacije biskupija.
84.

БИРЕЛ, Дејвид
Religious Law in Canada / David Birrell // Br. 6 (2006), str. 17-20.
Good morning. I am pleased to be here today and bring greetings from
Canada. In Canada I work with EUS, with Canadian university and
college students. I am honored to have been invited to speak here this
morning about the state of religion in Canada. The Canadian National Anthem has a line in it that says “God keep our land, glorious and
free.” What does this mean exactly? Let’s look at our Canadian Charter
of Rights and Freedom. The first article opens with a statement about
our religious heritage and values.

85.

БОДИРОГА, Радмило
Seventh Day Baptist Influence Upon Millerites = Baptisti sedmog
dana pod uticajem milerita / Radmilo Bodiroga // Br. 6 (2006), str. 111120.
Pre razočarenja u oktobru 1844. godine, interesovanje za sedmi dan
subotu pojavilo se među mileritima. Neki od njih počeli su da poštuju sedmi dan subotu umesto prvog dana u sedmici. Baptisti sedmog
dana držali su sedmi dan subotu nekoliko vekova. Za vreme tog dugog perioda, baptisti sedmog dana bili su sasvim pasivni prema drugim
hrišćanima u podeli verovanja da treba svetkovati subotu. Početkom
1840. godine, naime, oni su odredili da zauzmu mnogo agresivniji pristup da promovišu svoje razumevanje subote. U ovom tekstu mi ćemo
razmatrati baptiste sedmog dana i njihov uticaj na milerite. Osnovno
pitanje pokrentuto u ovom radu je: „U kom obimu su baptisti sedmog
dana uticali na milerite po pitanju subote?“ Namera ovog rada jeste
da prikaže hronološki informacije o uticaju baptista sedmog dana na
milerite tokom 1840. U nameri da dobro ispunim osnovnu nameru ovog
rada, biće neophodno da hronološki rekonstruišem i analiziram istorijski razvoj uticaja baptista sedmog dana na milerite. Mileriti su bili
ljudi koji su sledili Viljema Milera (William Miller) koji je bio jedan od
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impozantnih i kontroverznih hrišćanskih vođa, obnovitelja vere u prvoj
polovini devetnaestog veka. On je verovao da će Drugi Hristov dolazak
biti 22. oktobra 1844. godine. Oko 200.000 ljudi je prihvatilo njegovo
viđenje ovog proročanstva, dok je više od milion ljudi bilo pod njegovim uticajem.
86.

БРАНКОВИЋ, Томислав
Prednacrt zakona o verskim zajednicama u Srbiji / Tomislav Branković // Br. 6 (2006), str. 29-32.
Predstaviću neke osnovne intencije novog prednacrta Zakona o verskim
organizacijama pošto sam i učestvovao delom u njegovom pisanju ali
ću pokušati kao sociolog religije da ukažem i na neke druge šire implikacije ovog Zakona. Kao što znate, u Srbiji od 1993. godine ne postoji
Zakon koji reguliše oblast odnosa između države i crkava i verskih zajednica, jer je marta 1993. godine na zasedanju Skupštine Srbije Zakon
koji je donet 1977. godine stavljen van snage. Pravna praznina u ovoj
oblasti uticala je na neke neregularnosti i otežala rešavanje nekih pitanja iz života crkava i verskih zajednica. Država, sa druge strane, nije
mogla da ostvaruje uvid u to koje sve verske zajednice postoje u Republici Srbiji. Slična takva pravna praznina bila je i od početka Drugog
svetskog rata pa do 1953. godine, kada zakoni Kraljevine Jugoslavije
o odnosima sa tradicionalnim crkvama i istorijskim verskim zajednicama, koji su pre toga postojali, nisu mogli da se primenjuju. Posle rata
1945. god. do 1953. god. nije postojao Zakon o verskim zajednicama,
što je doprinelo da se pogorša položaj verskih zajednica u tom period.

87.

ВАЛИЋ-Недељковић, Дубравка
Kontakt programi/emisije verskog i laičkih radija u Vojvodini /
Dubravka Valić-Nedeljković // Br. 6 (2006), str. 137-161.
U radu se sagledava jedna, kod nas, gotovo neobrađena forma radio
prezentacije kako verskih tako i laičkih sadržaja, inače veoma prisutna
u svakodnevici elektronskih medija. Reč je o telefonskom uključivanju
slušalaca u kontakt program/emisiju. Najpre se definišu osobine radija
kao medija što je uslov, odnosno dobra osnova za kontakt program/emisiju. Potom se razmatraju osobenosti telefonskog uključivanja sluša-
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laca u kontakt program/emisiju što, takođe, na ovim prostorima nije u
stručnoj literaturi obrađivano. Komparativno se sagledavaju, kroz perspektivu performansi medija i žanra, svi elementi koji definišu model
telefonskog uključivanja slušalaca u kontakt program verskog radija,
kao novog fenomena u našoj medijskoj praksi, nasuprot laičkim elektronskim medijima. Laički mediji su ratifikovani u odnosu na osnivača
u: (a) javni servis, (b) lokalni komercijalni radio sa izraženim informativnim programom tipa javni servis i (c) komercijalne stanice.
88.

ДАЧИЋ, Снежана
Sociologija religije i verska tolerancija / Snežana Dačić // Br. 6
(2006), str. 13-16.
Kao urednik časopisa Sociologija, prof. dr Esad Ćimić je 1988. godine u uvodnoj reči dvobroja ovog časopisa za juni-oktobar (2-3) izneo mišljenje da je „sociologija religije zabilježila stanovit uspon koji
je i potakao redakciju da se odluči te da broj Sociologije posveti panoramskom presjeku relativno najviše afirmiranih naših autora. Ovu
našu odluku treba shvatiti podjednako i kao priznanje i kao podsticaj.“
Profesor Ćimić je tada i „omeđio“ vreme postojanja sociologije religije. Naime, „nakon što se ranih sedamdesetih godina uspostavila kao
moderna nauka, sociologija religije je u našem kulturnom prostoru
potvrdila svoje punoljetstvo, premda je nisu poštedele prateće bolesti,
kao što su ideološka isključivost, neplodna spekulacija, neosmišljeni
empirizam, misaona imitacija stranih uzora i slično. Ako ništa drugo,
za svoje početne promašaje ona duguje filozofiji, povjesti, psihologiji i
etnologiji koje joj nisu pružile razuđen misaoni kontekst i time je lišile
tako potrebnih pretpostavki za suzbijanje bilo kakvog sužavanja spoznajne perspektive. Doduše, u međuvremenu su u domaćem podneblju
stasale i ove discipline“.

89.



КИШЈУХАС, Алексеј
Nove istine pod lupom nauke: prikaz knjige Dragoljub B. Đorđević: Proroci ’nove istine’: sekte i kultovi (šta treba da znamo o novim
religioznim pokretima?), Niš: Junir i Društvo za zaštitu i unapređenje
mentalnog zdravlja dece i omladine, 1998 / Aleksej Kišjuhas // Br. 6
(2006), str. 177-184.
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Fenomen novih religioznih pokreta, te manjih verskih zajednica – odnosno onoga što u javnom diskursu srpskog društva istrajava pod nelaskavim nazivom sekte – jeste fenomen kojem u velikoj meri nedostaje
naučno objašnjenje. U kontekstu gotovo konsenzusne bojazni i stigmatizacije ove reči i pojave (što je situacija od posebno inspirativnog sociološkog interesovanja), jedna naučna, odnosno objektivna analiza je
više nego potrebna. Studija niškog sociologa religije Dragoljuba M.
Đorđevića i radovi drugih autora inkorporirani u ovu studiju, predstavljaju jedan od potrebnih iskoraka upravo u smeru naučnog obuhvatanja
nečega čega se, uslovno rečeno, svi plaše, a o čemu malo ko nešto i zna.
90.

КУБУРИЋ, Зорица
Samoreferentnost: prikaz knjige Moni Elkaim: Ako me voliš,
nemoj me voleti, Novi Sad, Prometej, 2002 / Zorica Kuburić // Br. 6
(2006), str. 185-189.
Suština knjige data je na samom početku u izjavi Moni Elkaima da posmatrač ne može postojati van posmatranog sistema. Naime, ako neko
opisuje nešto što posmatra on mora da bude deo toga o čemu govori. U
isto vreme traži se da ima distancu, i da nije deo sistema u kome jeste.
Moni Elkaim, odustaje od takve vrste objektivnosti, pristaje na samoreferentni kontekst u kome samoreferentnost razume kao terapeutov džoker. On smatra da rešenje nije u izbegavanju samoreferentnosti, već u
njenom korišćenju kao suštine terapije.

91.

КУБУРИЋ, Зорица
Naučno proučavanje religije i verska tolerancija? / Zorica Kuburić
// Br. 6 (2006), str. 33-39.
Religija je ponovo postala uticajna i moćna, ne samo za pojedince koji
u veri pronalaze celokupni smisao svog života i ne samo za verske institucije, već se njena moć ogleda u sve većem broju naučnih radova
iz ove oblasti. Govor o religiji više je zastupljen i u medijima i putem
analize sadržaja poruka, saznajemo o tendenciji onih koji pišu. Paradigma odnosa koja je vladala u ateističkom sistemu, za ili protiv religije,
zamenjena je rivalskim odnosom različitih religija i verskih zajednica
prema „sektaškim“, odnosno opasnim, drugim religijama. Naime, kon-
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kurentnost verskih sistema proširuje polje netolerantnosti na bezbroj
varijacija religijskih verovanja i religijske prakse. Poznat je stav sociologa religije da se o religiji govori objektivno, o njoj samoj, a ne protiv
ili za nju. Ipak, i pored nesporazuma i problema koji više nego u drugim
oblastima doprinose poteškoćama onih koji se bave istraživanjem religije, pozicija objektivnog istraživača svojim empirijskim istraživanjima
doprinosi boljem razumevanju religije koju istražuje i čini je dostupnom
široj javnosti a njoj samoj služi kao ogledalo samorazumevanja. Verska
tolerancija kao ideal međusobnog uvažavanja vernika može se ostvariti
putem edukacije što većeg broja, posebno mladih ljudi da istražujući
religiju, smanjuju strahove a time i mogućnost izbijanja sukoba i širenje nasilja. Budući da je svaka religija posrednik tajne povezivanja
božanskog principa sa ljudskim, potrebno je poštovati granice saznanja
unutar svake religije.
92.

МАРИНОВИЋ Бобинац, Анкица
Pravni položaj vjerskih zajednica u Hrvatskoj: stvarnost i perspektive / Ankica Marinović Bobinac // Br. 6 (2006), str. 21-24.
Kao i u svijetu, i u Hrvatskoj se religijsko tržište proširilo, broj vjerskih zajednica se stalno umnožava, među njima i zajednica čiji vjerski identitet i nije toliko transparentan, što je u nekim evropskim zemljama dovelo do tendencije obnavljanja prava države i njenih tijela
da ograničavaju vjerske slobode građana i arbitriraju o religijskoj
autentičnosti pojedinih skupina koje se smatraju religijskima. U nizu
demokratskih zemalja Evrope ono što je još jučer bilo proglašavano
demokratski nelegitimnim, što je bilo predmet osude kada se događalo na evropskom istoku – misli se na sustavnu policijsku kontrolu nad
vjerskim zajednicama, danas postoji (brojni takvi „slučajevi“ javljaju
se u Francuskoj gdje su 173 zajednice proglašene društveno opasnima,
u Belgiji također). U Hrvatskoj takvih slučajeva za sada nema, ali Zakon je već odredio formulacije koje su neki nejasni temelj za eventualni restriktivni pristup prema već postojećim ili budućim zajednicama.
Zato ga i treba komentirati u svjetlu suvremenih zbivanja vezanih za
pravnu regulaciju religijskih pitanja u evropskim zemljama prije svega
u svjetlu formulacije članka 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima
koja glasi: „Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i religije;
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to pravo znači slobodu promijeniti religiju ili uvjerenje, kao i slobodu manifestirati svoju religiju ili svoje uvjerenje, osobno i kolektivno,
u javnosti ili privatnosti kultom, obrazovanjem, praksama i vršenjem
obreda.“ Zakon implicira, ne više diskretno kao njegove radne verzije,
legitimnost razlikovanja između registriranih vjerskih zajednica s jedne
strane, onih koje to nisu a postoje i onih koje će se tek pojaviti, s druge strane, najavljujući mogućnost reduciranja ljudskih prava građana
Hrvatske koji se sve više susreću sa pluraliziranom religijskom situacijom, s religijskim tržištem na kojem raznolika ponuda direktno dovodi u
napast članstvo i u nepriliku vođstvo dominantnih religija. Prije svega
uvodi različitost kriterija za registrirane zajednice i one koje to nisu i
one koje će se tek pojaviti. I tu država ulazi na skliski teren jer dovodi
u pitanje tri Ustavom postulirana principa: neutralnost države prema
religijskim pitanjima, jednakopravnost zajednica i slobodu djelovanja
zajednica.
93.

МИЛИЋ, Јасмин
Pravni položaj verskih zajednica na današnjem hrvatskom prostoru u Habsburškoj, odnosno Austro-Ugarskoj monarhiji / Jasmin Milić // Br. 6 (2006), str. 121-136.
Članak se bavi pravnim položajem verskih zajednica u Habsburškoj,
odnosno Austro-Ugarskoj Monarhiji, sa posebnim naglaskom na Reformiranu crkvu, tada poznatu i kao Evangeličku crkvu helvetske veroispovesti. Članak je sažetak drugoga poglavlja doktorske disertacije na
temu „Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu
Tordinci 1862-1918.“

94.

ПОПОВ-Момчиновић, Златиборка
Либерализам, религија, толеранција / Златиборка Попов-Момчиновић // Бр. 6 (2006), стр. 71-89.
Либерализам, политичка идеологија настала у периоду „буђења“ човековог разума из догматског дремежа, као највишу друштвену вредност промовише појединца и његову слободу, схваћену као слобода од
(тзв. негативна слобода) разних институционализованих колективитета. У либералном начину закључивања, религија се посматра
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као тзв. приватна сфера и као једна од људских слобода, јер се само
на тај начин може осигурати достојанство човека као индивидуе
и међурелигијска толеранција. Примена либералних начела довела је
до одређених отпора, како од самих друштава (јер се у конкретној
стварности ни један идеал на жалост, или пак на срећу не може
потпуно применити) тако и од цркви и религијских заједница. Када
је изгледало да ће се принципи либералне демократије проширити
широм света (тзв. Хантингтонов „трећи талас демократије“),
мислиоци који се називају неолибералима, сводећи либерализам на
несметану тржишну утакмицу као да правдају некадашње критике
либерализма с лева и десна. Упоредо са тим, на сцени је својеврстан
религијски revival, као и све гласнија упозорења разних религијских
група да је узрок савремене кризе окретање леђа традицији и Богу,
па излаз виде у поновном спајању религије и јавне сфере. У таквим
околностима, сигурно је угрожена слобода „апстрактног човека“, за
коју су се залагали класични либерални мислиоци.
95.

САМАРЏИЋ, Никола
Is there an American Creed? Mastery in Tolerance = Da li postoji
američka veroispovest, ili umeće tolerancije / Nikola Samardžić // Br.
6 (2006), str. 57-70.
Sekularizam američkog društva i duboka, bogato razuđena i strukturirana, ali iskrena religioznost Amerikanaca, uporedne su pojave samo naizgled protivrečne. Štaviše, naučno znanje nije uspelo da prevlada i obesmisli religiozna ili praznoverna uverenja, kao bezvredna ili neproverena,
nepotvrđena. Ukoliko su SAD zaista imale pionirsku ulogu u izgradnji
otvorenog, demokratskog i sekularnog društva, postavljenog na osnovama racionalizma, prosvetiteljstva i prvenstva nauke i neposrednog, empirijskog iskustva, američko društvo je, u takvom kontekstu, podsticalo
individualnu religioznost i sektarijanizam koji je, u američkom slučaju,
ukazivao na značajno razmicanje granica sloboda savesti. U američkom
slučaju, drugim rečima, naučna sumnja u religiozno verovanje nije bila
činilac njegovog osporavanja. Građanska religioznost, koja se emancipovala i razvila upravo u američkom društvu, dopušta povlačenje u
privatnost, usklađivanje određenih naučnih znanja u verske dogmatske
sisteme (pre svega savremene društvene nauke), i prilagođavanje obli-
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cima, iskušenjima i nedaćama urbanog života, naročito u angažovanju
organizovanih verskih grupa i njihovim suočavanjem sa otuđenjem i kriminalom. Građanska religioznost je takođe vremenom postajala trpeljiva
i otvorena u domenu društvenog ponašanja ili seksualnih opredeljenja.
96.

СКЛЕДАР, Никола
Sociologija religije kao disciplina sociologije / Nikola Skledar //
Br. 6 (2006), str. 7-20.
Sociologija religije kao disciplina sociologije kao (novovjekovne) znanosti pristupa i treba da pristupa religiji (bez obzira na konfesiju) kao
društvenom i kulturnom fenomenu (ne ulazeći u njezinu transcendentnu
dimenziju), tj, ona proučava i istražuje znanstvenom teorijsko-empirijskom metodom – objektivno, vrijednosno neutralno – kako vjerovanje u
nadnaravno i sveto utječe na ljudsko – društveno socijalnopsihološko
ponašanje (religijsko organiziranje, praksu, vrijednosne orijentacije i
sl.), u što svakako spada i vjerska tolerancija.

97.

ШОРЂАН, Здравко
Nacionalne i religijske manjine u Srbiji i Crnoj Gori, njihova susretanja i sukobi / Zdravko Šorđan // Br. 6 (2006), str. 25-28.
Na teorijskom, naučno-istraživačkom, legislativnom i posebno praktičnom planu ljudska prava i slobode u Srbiji i Crnoj Gori nisu doživela
punu implementaciju. Istina, činjeni su pokušaji, ali oni predstavljaju
samo grubo presađivanje delimičnih iskustava preuzetih sa Zapada iz
oblasti ljudskih prava i sloboda sa kombinacijom elemenata kolektivnosti. U Srbiji i Crnoj Gori malo je bilo empirijskih istraživanja koja
bi sagledala stanje svesti pojedinca o sopstvenim pravima i slobodama,
njihovoj edukaciji o pravima čoveka i mogućnosti korišćenja (od ustavnih odredbi do pojedinačnih lokalnih uredbi) normativnih akata koja
regulišu oblast ljudskih prava i sloboda.

98.
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ШТИМАЦ, Зринка
Nauka o religiji na njemačkim univerzitetima : ili kako predavati/učiti o religiji u multireligioznim sredinama / Zrinka Štimac // Br. 6
(2006), str. 41-56.

Ovim radom predstavljam nauku o religiji koju sam studirala u Hanoveru i kojom se bavim u Centru za Religijske Studije i na Seminaru
za Nauku o religiji pri univerzitetu u Munsteru u Njemačkoj. Pri tome
opisujem nastanak ove discipline, dajem pregled metoda, osnovnih definicija religije kao i njenih osnovnih oblasti. Osim toga dajem prikaz
praktičnog doprinosa ove nauke demokratskom uređenju i dijalogu religija kao i prikaz njenih didaktičkih konzekvencija. Ovaj pristup izučavanju religije je – sa manjim ili većim razlikama – zajednički svim
seminarima, institutima, centrima itd. koji na razini Evrope pripadaju
European Association for the History of Religion a na svjetskoj razini
pripadaju International Association for the History of Religion.

Бр. 7 (2007)
99.

АСИЕЛ, Исак
Завера ћутања / Исак Асиел // Бр. 7 (2007), стр. 55-64.
У овом тексту аутор обрађује проблем насиља у породици с циљем да се одговорност за промену пренесе на све актере у друштву. Размишљања о браку и односу мушкарца и жене утемељено
је у јеврејској традицији. У тексту је обрађено физичко, психичко,
вербално, сексуално и материјално насиље.

100. БАЛОН, Бојана
U susret budućnosti: prikaz knjige Licem ka budućnosti, O istini,
krivici i pomirenju, Dijalog između religijskih zajednica kao put ka pomirenju / Bojana Balon // Br. 7 (2007), str. 145-148.
Misija OEBS-a u Srbiji je u 2005/2006 organizovala zajedno sa
Evropskim pokretom u Srbiji i Studentskom unijom Srbije projekat
„Suočavanje sa budućnošću“. Organizovali su panele na univerzitetskim centrima u Srbiji sa istaknutim mladim intelektualcima, političarima i studentima na kojima su diskutovali o tome kako vide budućnost Srbije i koji su preduslovi za napredak društva ka evropskim
integracijama. U okviru projekta organizovali su i konkurs za studente i srednjoškolce za najbolji esej na temu „Licem ka budućnosti – o
istini, krivici i pomirenju“ i „Dijalog između religijskih zajednica kao
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put ka pomire-nju“. Najboljih 37 eseja objavili su u knjižici, koja je
štampana u julu 2006.
101. БАРИШИЋ, Срђан
Prilog upoznavanju protestantskih verskih zajednica / Srđan Barišić // Br. 7 (2007), str. 121-134.
Ovaj tekst predstavlja prilog upoznavanju protestantskih verskih zajednica na našim prostorima. Upoznavanje verskih zajednica i religijskih
sistema preduslov je svakog dijaloga i tolerancije, a najbolji primer za
to su male verske zajednice - često nazivane sektama, koje su žrtve stereotipa i predrasuda. Upoznavanje je preduslov dijaloga, razumevanja
i tolerancije.
102. БОГОМИЛОВА, Нонка
The Legal Status of the Religious Communities in Bulgaria and
the European Standards = Pravni položaj verskih zajednica u Bugarskoj
i evropski standardi / Nonka Bogomilova // Br. 7 (2007), str. 71-86.
U ovom tekstu analizirane su promene položaja verskih zajednica u Bugarskoj u okviru evropskih standarda. Demokratizacija odnosa između
države i Crkve u Bugarskoj u kontekstu aktuelnih političkih procesa približavanja zemlje Evropskoj uniji (Januar 2007). Demokratizacija ove
sfere zahteva promene i razvoj u dva osnovna pravca: 1) harmonizacija
zakonodavstva u oblasti odnosa crkve i države sa internacionalnim zakonskim sredstvima i evropskim standardima; 2) formiranje pogodnog
društvenog konteksta za adekvatno i efikasno funkcionisanje relevantnih zakona. Od 2002. godine postoji operativni akt o verskim zajednicama u Republici Bugarskoj koji uspostavlja osnovne evropske standarde i to internacionalnim zakonskim sredstvima, ali je on povremeno
bio kritikovan sa različitih aspekata od nekih partija i organizacija za
ljudska prava, kao i od strane Evropske komisije, koja je implicitno
naglasila da će zakon biti usavršavan u budućnosti. Ova spora evolucija je rezultat kompleksne situacije zakonodavstva u zemlji. Kretanje
se odvija između Scile imeprativa koje zadaje Evropa i standarda, koji
su prikazani u kritikama od strane NGO organizacija i malih verskih
zajednica, i Haribde unutrašnjih političkih okolnosti, stavova javnog
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mnjenja, realnih društvenih autoriteta i društvenog položaja pojedinih
verskih zajednica. Zaključak je da zakonski okvir nije samo komponenta univerzalnih, globalnih i standardizovanih pravila čovečanstva, već
je ugrađen u specifični društveni kontekst u kome su ljudi uključeni,
da balansiraju između ljudi koji stvaraju tekst. Štaviše, čak i ako tekst
zakona bude teorijski prihvaćen i ustvari kopiran od razvijenih demokratski država, još uvek ostaje pitanje primene zakona koji bi ostao sa
mnogo većim bremenom, pitanjem njegove prihvaćenosti kao organskog dela dotične kulture.
103. ГУНДЕЉ, Споменка
Liturgija u vremenu: Prikaz knjige Jasmin Milić (2007): Povijesni
pregled liturgije, Osijek: Kršćanski centar „Dobroga pastira“ / Spomenka Gundelj // Br. 7 (2007), str. 157-162.
Jasmin Milić, autor knjige „Povijesni pregled liturgije“ učinio nam je
uslugu svojim radom. Postavljajući sebi cilj da fenomen liturgije učini
predmetom svog istraživanja on se odlučuje za određeni pristup, i to
pristup naučnika liturgike, one grane teologije koja znanstveno ispituje
i predstavlja obredni smisao ovog fenomena. Noseći sa sobom i težinu
dužnosti protestantskog pastora, koji živeći i radeći u Hrvatskoj biva
suočen sa nedostatkom literature na hrvatskom jeziku, Milić stavlja u
podnaslov posebnost istraživanja kojom je vođen u ovom radu, a to je
bogoslužje u protestantskoj, odnosno crkvama reformacijske baštine.
104. ЂЕНОВИЋ, Драшко
Serbia: Attacks Continue on Religious Minorities / Draško Đenović // Br. 7 (2007), str. 87-93.
Although the number of violent attacks on Serbia’s religious minorities
has declined in recent years, numerous such attacks still continue, Forum 18 News Service has found in its latest annual survey. In June a
Hare Krishna devotee was knifed. One blackspot is the town of Backa
Palanka, where Seventh-day Adventist and Pentecostal churches have
faced graffiti, arson and stone-throwing attacks and a Jehovah’s Witness was assaulted. A newly-built Catholic church in Smederevo has
faced three attacks in the past year, while Nazarene, Orthodox, Luther
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an, Muslim and Mormon sites have also been attacked. On 6 September
a new Islamic faculty being prepared in Novi Pazar was vandalised.
Frustrated by officials’ failure to prosecute those who boasted of burning down a Jehovah’s Witness Kingdom Hall in 1999, Jehovah’s Witnesses this year sued the Serbian state.
105. ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
Скица за портрет Yu социолога религије: Марко Кершеван
(1942-) – социолог религије проницавог увида / Драгољуб Б. Ђорђевић // Бр. 7 (2007), стр. 7-15.
Скица за портрет Марка Кершевана, словеначког социолога религије. То је седми у низу од десет портрета бивших југословенских
социолога религије, који су поставили темеље савремене социологије религије на балканском простору. Уз Марка Кершевана, у
десет најзначајнијих социолога религије аутор убраја још: Штефицу Бахтијаревић, Срђана Врцана, Николу Дуганџију, Јакова
Јукића, Николу Скледара, Есада Ћимића, Сергеја Флереа, Ивана
Цвитковића и Ђуру Шушњића. Аутор, и сâм социолог религије
средње генерације, с обзиром да је са њима био и јесте у пријатељском односу – поједини су му били и учитељи – присним тоном и стилом описује познанство, дружење и сарадњу, као и домете њиховог научног рада. Тако је учињено и у скици портрета
Марка Кершевана.
106. ЂУРЧИК, Игор
Nasilje u religioznim porodicama / Igor Đurčik // Br. 7 (2007),
str. 65-70.
Govoriti o nasilju u hrišćanskim porodicama pravi je izazov. Širom sveta, pa i u našem okruženju, vernici bilo koje denominacije idealizuju,
ideologizuju i mistifikuju brak i porodični život. Koliko porodica stavlja
masku svetosti i savršenosti dolazeći u crkvu na bogosluženja? Što bi
u mnogim domovima mogli zidovi dnevnih i spavaćih soba reći o porodičnim tajnama, koliko boli, sramote i tuge se krije u mnogim hrišćanskim porodicama? Ljudi vere izbegavaju priznati da u brojnim porodicama postoje problemi zlostavljanja, a ako se ipak nešto od toga sazna
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izvan zidova kuće, tada se problemi nasilja minimalizuju, negiraju ili
ignorišu. Na taj način se religija zloupotrebljava u opravdanju nasilja.
107. КИШ, Андреј
Psychology and Pastoring = Psihologija i pastirsko savetovanje /
Andrej Kiš // Br. 7 (2007), str. 27-39.
Pastirsko savetovanje je prisutno jako dugo, mnogo duže od moderne
psihologije, barem što se tiče profesije. Rad sveštenika i pastora uglavnom se bavi odgovornošću pružanja duhovnog usmerenja, dok je psihologija više posvećena razumevanju apstraktnih i konkretnih funkcija
centralnog nervnog sistema i endokrinog sistema, psihičkim procesima
i osobinama ličnosti. Ove dve discipline su uglavnom bile okrenute jedna protiv druge, često međusobno sumnjičave i nepoverljive, a u najboljem slučaju stvarale su nelagodni savez. U idealnom slučaju, studenti
poučavani umetnosti pastirskog savetovanja imali su ponuđeno više
predavanja iz psihologije i savetovanja. Takođe, dobrodošlo bi bilo studentima psihologije da imaju više predmeta iz duhovnosti i etike. Ovo
vodi pitanju zašto je neophodno proučavati psihologiju. Šta može psihologija da doprinese pastoralnom radu? Ovaj rad se bavi davanjem
odgovora na ova pitanja. Svesni smo činjenice da je davanje odgovora
na ova pitanja veoma teško zato što je sama tema dovoljno opširna da
se samo o o njoj napiše cela knjiga.
108. КУБУРИЋ, Зорица
Slika o sebi i religijski drugom u Srbiji iz perspektive pravoslavlja
i katolicizma / Zorica Kuburić // Br. 7 (2007), str. 41-53.
Slika o sebi predstavlja vlastiti lik u svesti pojedinca, lik koji neka
osoba misli da poseduje i lik koji bi želela da ima. Te dve slike o
sebi, realna i idealna, stoje u napetom razvojnom odnosu koji se neprestano, pod znatnim uticajem aktuelnih životnih zbivanja i drugih
osoba, postepeno izgrađuje pod uticajem očekivanja, mišljenja, kao
i procenom drugih. Ukoliko je procena drugih negativna, ugroženo
je samopoštovanje. Ako je uticaj prejak a mehanizmi odbrane slabi,
nepovoljna slika o sebi razvija osećaj niže vrednosti, što postaje put u
depresiju i otvara spiralu sunovrata. U ovom tekstu predstavljena su
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mišljenja o sebi i religijski drugom u Srbiji iz perspektive pravoslavlja
i katolicizma.
109. МАРКИЋ, Милица
Istočno plućno krilo: prikaz knjige Andžej Valicki, Rusija, katolicizam i poljsko pitanje / Milica Markić // Br. 7 (2007), str. 153-156.
„Rusija, katolicizam i poljsko pitanje“ opisuje različite tokove diskusije
o katolicizmu, koja se u XIX veku vodila u redovima ruskih intelektualaca. Šta je izazvalo interesovanje za katolicizam: teološke, civilizacijske, ili direktno političke okolnosti? Po mišljenju Valickog, pozitivno
zanimanje za katolicizam u Rusiji bilo je u društvenom pogledu atipično. Naprotiv, dominirao je odbrambeni stav, pun predrasuda i bojazni
u odnosu na „latine“. Ali, utoliko je još zanimljivije to što je u velikoj
debati u pogledu takozvane ruske ideje, ruskog identiteta, kao i smisla i
cilja ruske istorije, od ogromne važnosti bio glas izričito prokatoličkih
mislilaca. Osnivač ruske filozofije istorije Pjotr Čadajev smatrao je da
je isključivanje iz zajednice katoličkih naroda Evrope najveća nesreća
Rusije. Najveći ruski filozof XIX veka Vladimir Solovjov sanjario je o
priznavanju papskog primata od strane Ruske crkve, i o preobražaju
ruskog carstva u univerzalnu hrišćansku monarhiju koja ostvaruje ideju
ujedinjenja crkvi. Na početku XX veka ideja ekumenističkog pomirenja
pravoslavlja s katolicizmom našla je entuzijastičkog pobornika u ličnosti
pesnika-mislioca Vječeslava Ivanova, koji je bio jedna od centralnih figura srebrnog veka ruske kulture. Krunisanje njegove idejne evolucije
bilo je pripajanje katoličkoj crkvi po slovenskom obredu, u bazilici svetog Petra u Rimu 1926. godine. U Ivanovljevoj interpretaciji, saglasnoj
sa ekumenizmom Solovjova, nije to bio akt odricanja pravoslavlja, već
priznavanje primata Rima u opšte vaseljensku Crkvu koja diše „na dva
plućna krila“ – istočnim, slovenskim i zapadnim, latinskim.
110. МАТИЋ, Вера
Pregled rada Biblijskog društva u Srbiji / Vera Matić // Br. 7
(2007), str. 168-170.
Biblijsko društvo u Srbiji je član velike svetske porodice koju čine nacionalna biblijska društva iz 145 zemalja a koja svojim radom pokrivaju
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oko 200 zemalja širom sveta. Svima nam je jedinstven cilj da Reč Božju
približimo svakom verniku.
111. МИЛОВАНОВИЋ, Исидора
Jehovini svedoci: međunarodna verska zajednica / Isidora Milovanović // Br. 7 (2007), str. 135-143.
Najpre ćemo se upoznati s kratkom istorijom Jehovinih svedoka u modernom dobu. Kroz tu kratku istoriju ujedno ćemo saznati poreklo Jehovinih
svedoka, a zatim ćemo videti kako su Jehovini svedoci organizovani u
XXI veku. Nešto ćemo reći i o njihovoj međunarodnoj propovedničkoj
delatnosti kao jednom od osnovnih znakova njihove prepoznatljivosti i
naposletku nešto o njihovim verovanjima, imajući pri tom na umu da su
Jehovini svedoci svetom raširena hrišćanska zajednica ljudi koji aktivno
uče o Jehovi Bogu i njegovim namerama u odnosu na čovečanstvo.
112. НОЈХАУС, Лиса
Rastanak / Lisa Neuhaus // Br. 7 (2007), str. 177.
113. ОПАЛИЋ, Петар
Тема смрти у егзистенцијалистичкој психотерапији спона са
хришћанством / Петар Опалић // Бр. 7 (2007), стр. 17-26.
У уводу је указано на егзистенцијалистичке ставове о смрти односно крају постојања као неизбежном аспекту психотерапије низа
психичких поремећаја, нарочито депресивних. Указано је на везе
између онтолошких слојева коначности постојања и хришћанских
ставова о трансценденталном, односно пролазности овоземаљског битисања. Детаљније су изложене различите технике егзистенцијалистичке психотерапије везане за унутрашњи конфликт
пацијента у прихватању смртности: дерефлексијa, парадокснa
интенцијa, логоаналитичке вежбе, тренинг аутономије, решавање односа према смрти у малој терапијској групи. Закључено је
да аутентична хришћанска вера у Бога представља унутрашњу
брану психичкој дезинтеграцији, односно да наглашава позитивне учинке егзистенцијалистички инспирисаних психотерапијских
техника и метода.
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114. ПОПОВ-Момчиновић, Златиборка
Udžbenici islamskog, pravoslavnog i katoličkog veronauka u
BIH : ima li mesta za toleranciju i među-religijski dijalog? / Zlatiborka
Popov-Momčinović // Br. 7 (2007), str. 95-106.
U ovom radu pokušali smo analizirati udžbenike za islamski, pravoslavni i katolički veronauk u Bosni i Herzegovini. Pošli smo od pretpostavke da u društvu koje je multikonfesionalno, ovakvi udžbenici
treba da daju informacije ne samo o vlastitoj, već i o drugim religijama i nasleđima. To naročito važi za društvo koje je poput Bosne i
Herzegovine platilo previsoku cenu zbog međusobnih nerazumevanja
i mržnji tokom devedesetih godina. Naša analiza je pokazala da su
udžbenici za islamski i pravoslavni veronauk čisto konfesionalni, jer
teže da upoznaju učenike sa vlastitom religijom i religijskom tradicijom. Udžbenici za katolički veronauk, iako u priličnoj meri konfesionalni, prevazilaze granice takvog jednog pristupa, jer daju informacije o drugim religijama i naglašavaju značaj dijaloga i tolerancije,
slobode i razvoja svake ličnosti. Oni tako unapređuju opšta znanja i
kulturu učenika i daju osnovu za potencijalan razvoj kritičke svesti.
Naravno, postoji i problem koliko se i na koji način u verskoj nastavi
to zaista i upražnjava, s obzirom da je religija odn. Katolicizam bitan
deo samosvojnosti (ali i razdvajanja) Hrvata od dva druga konstitutivna naroda u BiH. Odgovor na ovo pitanje, međutim, prevazilazi
granice ovog rada.
115. ПУХАЛО, Срђан
Religioznost i evropski identitet mladih u Bosni i Hercegovini /
Srđan Puhalo // Br. 7 (2007), str. 107-120.
Ispitivanje je sprovedeno 2005. godine na uzorku od 1224 ispitanika, u
pet gradova Republike Srpske i pet gradova Federacije BiH. Rezultati
istraživanja pokazuju da postoji veoma slaba ali statistički značajna
korelacija između religioznosti i evropskog identiteta. Mladi u Bosni i
Hercegovini koji su antireligiozni imaju slabije izražen i evropski identitet. Takođe postoji pozitivna, veoma slaba, ali statistički značajna,
povezanost između evropskog identiteta i faktora „Religija kao okvir“
koji čovjeku daje smisao života.
66

116. СТАНКОВИЋ, Миодраг
Romi – nasledstvo od Gospoda / Miodrag Stanković // Br. 7
(2007), str. 171-172.
Pre dvadeset godina svečano je otpočela sa radom „Zajednica Roma“,
tada prva u zemlji. Danas ima Roma koji obavljaju svešteničku dužnost,
rade na edukaciji dece i mladih, ima izvanrednih muzičara, odličnih
pevača, vrednih pomoćnika… Oni služe Bogu, vode crkve u Leskovcu
ali i na još dvadesetak mesta u zemlji. Blagoslov su svim narodima
Srbije. Tada im nije smetao ateizam, sada im ne smeta što imaju drugačiji jezik i kulturu. Verom su prihvatali Isusa kao Spasitelja i slave Ga.
Bog je pohodio i spasao ogroman broj Roma, promenio njihove živote i
dao im nadu za budućnost. I sadašnjost je postala lepša: umesto bolesti – zdravlje, umesto alkoholizma – trezvenost, umesto svađe – sloga,
umesto odbačenosti – prihvaćenost. Romi su danas neophodna karika
u društvenom lancu naše zemlje.
117. СТАРЕШИНСТВО Протестантска еванђеоска црква
Dvadeset godina „Zajednice Roma“ u Leskovcu: Romi na jugu
Srbije / Starešinstvo Protestantska evanđeoska crkva // Br. 7 (2007), str.
173-176.
U Leskovcu živi preko 8000 Roma: u Podvorcu, Sat-mahali i Novom
naselju „Slavkа Zlatanović“. U našem gradu sa većinskim srpskim stanovništvom oni sa Srbima žive zajedno još od 1570. godine, kada se
prvi put zvanično pominju. Leskovački Romi su iz plemena Gurbeta
i Arlija. Njihova tradicionalna zanimanja su trgovina, pletenje korpi,
i svakako, muzičke delatnosti. Iz svoje daleke postojbine sa Indijskog
potkontinenta Romi su doneli karakterističan način života i specifičan
pogled na zemaljski i zagrobni život, kao i najraznolikije verske običaje
i obrede. Tako leskovački Romi već vekovima obavljaju obrede koje su
poprimili od pravoslavaca i muhamedanaca: na ovaj način zadovoljavaju osnovne kriterijume obeju religija, a da se nijednoj u potpunosti ne
potčinjavaju – ne čine znak krsta, ali se ni ne klanjaju u pravcu Meke.
118. ТЕРЕК, Анита
Iskustvo s Bogom / Anita Terek // Br. 7 (2007), str. 163-167.
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Živela sam bez Boga iako sam mislila da verujem u Njega. Kao i mnogi danas koji nemaju svoj stav i moja verovanja su bila protivrečna
sama sebi. S jedne strane sam bila ateista, smatrajući da ništa ne postoji osim u našoj glavi i da je sve što nije materijalno proizvod naše
mašte. Ali sa druge strane sam ipak u nešto verovala ne znajući baš
šta je to, smatrala sam da bi to mogao biti Bog. Ustvari ja sam verovala u boga koga sam sama stvorila u svojoj glavi (koji me ne osuđuje
za moje postupke, čitaj grehe). Obično kada neku osobu ne poznajemo
već smo samo čuli za nju, sami smišljamo njene osobine, idealizujući
ih, sve dok je stvarno ne upoznamo i obavezno se razočaramo. To se
dešava kada su ljudi u pitanju. Ljudi nisu idealni a mi ih idealizujemo
i ishod je logičan – razočarenje. Sa Bogom je suprotno, kada ga upoznamo, oduševimo se jer ne možemo ni da zamislimo tu čistotu njegovog karaktera. Ali isto kao i kada su ljudi u pitanju – možemo reći za
neku osobu da je poznajemo tek kada upoznamo njen karakter – tako
je i sa Bogom, Boga upoznajemo kroz istu srvar, ne možemo reći da
ga poznajemo ukoliko smo samo čuli za njega; ne poznajemo ga dokle
god ne upoznamo njegov karakter. Sveto pismo nam ga otkriva. Svako
ko je imao iskustvo obraćenja Bogu, zna kakvo je to oduševljenje i
radost kada upoznate Boga! To je teško prepričati a oni koji to nisu
iskusili mogu pomisliti i da ste ludi. Ali Biblija i o tome govori, kao
što i sami znate.
119. ЦВЈЕТКОВИЋ, Јово
Smisao filozofsko-teološkog dijaloga: prikaz knjige Jirgen Habermas i Jozef Racinger, Dijalektika sekularizacije, Beograd, 2006 / Jovo
Cvjetković // Br. 7 (2007), str. 149-152.
Zahvaljujući agilnoj izdavačkoj kući „Dosije“ iz Beograda, uredniku
biblioteke „Parerga“, našem istaknutom filozofu Danilu N. Basti, ali
ne i na poslednjem mestu, uglednom teoretičaru književnosti, izuzetnom
eruditi i piscu Draganu Stojanoviću (u čijem odličnom prevodu se ovih
dana i pojavila ova mala knjižica pod indikativnim naslovom „Dijalektika sekularizacije“), našoj kulturnoj i široj čitalačkoj javnosti pruža
se retka prilika da ono, što se takoreći dogodilo juče, već danas svaki
zainteresovani čitalac može imati u rukama.
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Бр. 8 (2007)
120. БАЈИЋ, Ружица
Ставови верника СПЦ према употреби српског језика у богослужењу: Оглед социолингвистичке анализе / Ружица Бајић, Ксенија Кончаревић // Бр. 8 (2007), стр. 7-30.
У раду се, након увида у референтни теоријско-концепцијски и лонгитудинални оквир проблема, систематски приказују и критички
валоризују ставови верника Српске православне цркве према употреби савременог српског стандардног језика у богослужењима добијени анкетирањем репрезентативног узорка испитаника и изводе могућне импликације за језичку политику и језичко планирање у
литургијској сфери.
121. ЂОНЛАГИЋ, Ибрахим
Religija, filozofija, nauka / Ibrahim Đonlagić // Br. 8 (2007), str.
153-160.
Istraživanja pojma vrijednosti i metoda vrednovanja, objavljena u nevelikom spisu pod imenom Dogovor, nametnula su potrebu ozbiljnog
preispitivanja prirode čovjeka, kroz njegov odnos prema pojmovima
mudrosti i saznanja. Čovjek, zbog svoje ograničenosti, o svemu što ga
aficira ima samo djelimična saznanja, svoj odnos prema pojmovima
koji ga aficiraju određuje na osnovu djelimičnog poznavanja prirode pojmova, pa često griješi. Pojmove koji ga aficiraju čovjek mora
brižljivo promatrat iz svih uglova iz kojih se oni mogu primijetiti, i
o tim iskustvima, putem nekog komunikacijskog medija, druga bića
zajednice umnih bića izvijestiti. Sve te slike, pojedinačne poglede iz
različitih uglova promatranja, zajednica umnih bića, po nekoj metodi,
slaže u mozaik slika običajnog i građanskog prava, jedinog puta na
kome zajednica umnih bića može da traje. Promatranje iz tog ugla viđenja dovelo je do slike spleta saznanja u kojoj se filozofsko, naučno,
teološko i religijsko saznanje tako stiču i dopunjuju, da postaju nužni
dijelovi riznice mudrosti ljudske zajednice, a ne neovisna saznanja
koja proturiječe jedna drugima.
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122. КАЛУЂЕРОВИЋ, Жељко
Pravda u Homerovoj Odiseji / Željko Kaluđerović // Br. 8 (2007),
str. 31-48.
Autor u ovom radu analizira Homerovo specifično razumevanje pravde, posmatrano, pre svega, iz vizure njegove Odiseje. Istraživanje demonstriranja pravde u Odiseji od strane kraljeva ili sudija u stvarnim
situacijama toga doba, pokazalo je da je reč o postupcima u partikularnoj formi, a ne o apstraktno pojmljenim principima. Ovi postupci
su rešavali uvek konkretne i specifične ad hoc situacije a nisu primenjivali depersonalizovane i opštevažeće zakone, te se njihova uloga
iscrpljivala u pregovaračkom postupku i nagodbi rivalskih strana.
Namera im je bila da nanovo uspostave destabilizovanu ustaljenost
življenja običajnosne zajednice, pa se može reći da je pomenuta procedura de facto predstavljala pravdu koja se primenjivala u datom
kontekstu. Zaključak autora je da ovako shvaćena pravda nije bila
ništa drugo do odgovarajuća metodologija tj. pravilo konzerviranja
postojećih običaja, ili naprosto korekcija narušenog modusa egzistiranja u nekom polisu.
123. КЕРКЕЗ, Мирослав
Metodos filozofije: prikaz knjige Zorica Kuburić i saradnici, Filozofija : problemski pristup, Savez studenata filozofskog fakulteta, Novi
Sad, 2001 / Miroslav Kerkez // Br. 8 (2007), str. 161-164.
Ovde vam predstavljam udžbenik koji učenicima dozvoljava mogućnost
argumentovanog problematizovanja „večitih pitanja“, time im približavajući sjaj i veličinu filozofije, na jedan originalan i prijemčiv način.
Udžbenik Filozofija – problemski pristup je, u suštini, zbornik filozofskih eseja različitih autora (sa predgovorom, njih 30), raspoređenih na
(malo više od) 200 stranica. Iz Predgovora saznajemo da je izradi udžbenika prethodio niz simpozijuma i tribina održanih tokom 2001. godine. Rad i kreativnost velikog broja mladih ljudi (pre svega – studenata)
rezultirali su pripremom i izdavanjem ovog zbornika. Pod mentorstvom
i vođstvom prof. dr Zorice Kuburić, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, studenti su svoje radove-eseje uklopili u skladnu
celinu.
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124. КУБУРИЋ, Зорица
Razgovori s Vladetom Jerotićem: duhovno roditeljstvo / Zorica
Kuburić // Br. 8 (2007), str. 123-130.
Dugi niz godina osećam potrebu da napišem nešto sasvim lično o Vladeti Jerotiću. Toliko je prisutan u mom životu da, moram priznati, osećam
zahvalnost za ukazano poverenje i ulaganje u intelektualne razgovore
koje smo godinama vodili, koji su se odnosili kako na profesionalna interesovanja, tako i na duhovne teme, područje religioznosti. Međutim,
osećanje bliskosti proizlazi iz emotivne, potpuno iskrene i uvek otvorene
komunikacije koja se može nazvati duhovno roditeljstvo.
125. КУЗМАНЧЕВ, Соња
Puritanizam: sistem političkih, moralnih i verskih učenja i običaja
puritanaca / Sonja Kuzmančev // Br. 8 (2007), str. 99-111.
Osnovna ideja rada je da se sagleda puritanizam u svoj kompleksnosti
tog pojma. Rad je podeljen na tri dela: u prvom delu je prikazan istorijat puritanizma kao verskog i političkog pokreta i problematizovan
je sâm pojam; drugi deo rada govori o verovanjima puritanaca; u trećem delu ponovljena je čuvena teza, u veberovskom duhu, o njihovom
uticaju na razvoj savremenog kapitalističkog društva, pre svega, kroz
problematizovanje ideje poziva i kroz primer Sjedinjenih Američkih Država.
126. ЉУБОЈЕВИЋ, Милан
Opus prof. dr Vladete Jerotića / Milan Ljubojević // Br. 8 (2007),
str. 131-136.
Prof. dr Vladeta Jerotić rođen je avgusta 1924. godine u Beogradu,
kao jedino dete u porodici. Prva dva razreda osnovne škole završio je u
školi Kralja Petra I, a druga dva razreda, nakon seobe porodice sa Varoš-kapije, u školi Kralja Aleksandra, u Dečanskoj ulici. Četvorogodišnju osnovnu školu završava kao odličan đak, što će se u kasnijem školovanju korigovati, zahvaljujući brojnim interesovanjima za van-školske
aktivnosti, kao što su: fudbal, laka atletika, film, pozorište i književnost.
Drugu mušku gimnaziju završio je slušajući predavanja odličnih na
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stavnika, koji su, uzgred budi rečeno, predavali i kralju Petru II. Pored
klasičnih predmeta koji su i danas u nastavnom programu, prof. Jerotić
je slušao i veronauku, kod Ljubomira Rajića, koji je kasnije postao vladika raško-prizrenski Vladimir. Najveće interesovanje prof. Jerotić je
u to doba, a i danas, pokazivao za teologiju i istoriju, što je nesumnjiv
uticaj Ljubomira Rajića. Kao sedamnaestogodišnjak, bombardovanje
Beograda dočekao je u stanu sa roditeljima, nakon čega se porodica
Jerotić preselila na Voždovac kod rođaka, a ubrzo posle toga u Kumodraž sa ostalim izbeglim stanovništvom Beograda.
127. ОПАЛИЋ, Петар
Egzistencijalni susret u obrazovanju i duhovnost / Petar Opalić //
Br. 8 (2007), str. 113-122.
U uvodnom delu je ukazano na obeležja egzistencijalnog susreta kao
ontološke kategorije u kojoj se ukrštaju egzistencijale Bačenosti u svet,
Brige i Mi-bića čoveka. U nastavku su analizirani glavni aspekti egzistencijalnog susretanja tokom obrazovanja mladih, tačnije forme
Bića-za-drugog (Biti-za-školu, Biti-za-drugare i sl.), uopšte moralnog
bića. Zatim je ukazano na neke aspekte ometanja egzistencijalnog susretanja tokom školovanja, kao što je neurotična tematizacija. Biti-dobar-đak te neke forme dovođenja u škripac i dvostrukog komuniciranja
u nastavnom procesu. Kao mogućnost obogaćivanja egzistencijalnog
susretanja tokom obrazovanja nudi se negovanje duhovnosti tj. religioznosti kao aspekt osmišljavanja sveopteg postojanja mladog čoveka i
kao medij njegovog moralnog usavršavanja. Zaključuje se da su u našem školstvu nedovoljno iskorištene mogućnosti usavršavanja duhovne
dimenzije postojanja kao sadržaja egzistencijalnog susretanja mladih
tokom obrazovanja.
128. ОСОЈНИК, Лидија
Религија и коцка / Лидија Осојник // Бр. 8 (2007), стр. 93-98.
Сам однос религије у њеном структуралном, функционалном, садржинском, вредносном, емоционалном и практичном значењу са
облицима свести и мишљења која доминирају у играма на срећу
мало је испитан. Готово да нема таквих истраживања. Наша ли72

тература тек у последњих пет година понекад направи кратак и
не сувише дубоk поглед на коцку као на скоро искључиво друштвено-економску појаву. Такав се утисак задобија зато што истраживања, која су веома ретка, једва да се дотакну других димензија.
Појава коцкања и играња игара на срећу ретко кад се објашњавају
психолошким, антрополошким, културолошким, политичким, филозофско-антрополошким и религијским претпоставкама њених
димензија. Иако је у овом раду постављен управо такав задатак,
пре свега и пре сваке анализе мора се направити један поглед на
феномен коцкања као на друштвену појаву. Другим речима, мора
се поћи од онога што је познато, а што представља основу за
долажење до мање познатих чињеница.
129. ПСТРОЦКИ, Сабина
Human Rights, Concord Among Religions, and World Peace =
Ljudska prava, međureligijski sporazum i mir u svijetu / Sabina Pstrocki // Br. 8 (2007), str. 49-66.
Analiza data u članku polazi od osnovnih principa ljudskih prava koji
su zastupljeni u četiri svjetske religije, i potvrđuje da je svaka religija
imala pozitivne stavove prema poštivanju ljudskih prava, te pokušavala
da razvije svijest o postojanju tih prava kod svojih podanika i sljedbenika. Ipak, u praksi, a posebno u modernim i savremenim društvima,
religijski diskurs često se zloupotrebljavala, a normalizacija postaje
teška nakon dugih epizoda širenja mržnje i religijske netrpeljivosti.
Uvijek postoje politički događaji koji mogu doprinijeti nagloj promjeni,
a gotovo svaki konflikt krije religijske motive i korijene. Ljudsko biće
je suviše kompleksno, i bilo šta da poduzme, nikada ne može biti u potpunosti shvaćeno. Pored teoriziranja, teško je uhvatiti svijest individue,
ili njegova religijska opredjeljenja i simpatije. Svijet je postao komleksno mjesto, gdje se isprepliću ideologija, teorija, marketing i civilno
društvo. Postoje različite loše interpretacije religijskih tekstova od strane religijskih vođa, ili samih individua koje odaberu ono što je etički
neprihvatljivo u ponašanju. Ipak, važno je za „Kulturu mira i ljudskih
prava“ da postoji u svijetu gdje je različitost postala toliko prirodna da
niko više mnogo ne mari kako se ophoditi sa svim mješavinama i ispreplitanjima. Osnovno je razumjeti odakle proizlazi koncept ljudskih pra
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va, te pronaći ono što je zajedničko svim religijama. Savremeni čovjek
mora biti svjestan da postoji politička sociologija jezika i semiotičke
kategorije koje diktiraju kako se odvija razumijevanje. Kritika često
djeluje kao agent za demistifikaciju. Neki kritičari tvrde da tekst nije
glavni izvor razumijevanja, i da je uvijek u pitanju politiziranje i depolitiziranje poruke, od strane autora, teoretičara ili religijskog vođe.
„Nakon 11. septembra, međunarodna zajednica došla je u stanje vječne
pripremnosti, u ratu protiv terorizma, čije su posljedice jednako nedostupne i neshvatljive kao i sam terorizam.“ Prije 11. septembra većina
onih koji su pisali o terorizmu smatrala je da je opasnost od terorizma
minimalna ako se uporedi sa opasnostima s kojima se svakodnevno suočavamo. Dobro poznati argument je taj da psihološki efekat terorizma
nije usporediv sa fizičkim, te da je terorizam počeo označavati masovno
razaranje na početku 21. vijeka. Razumijevanje terorizma na način na
koji to čini američka propaganda često znači simplifikaciju fenomena
koji je postao vrlo karakterističan za naše vrijeme. U mnogim dijelovima svijeta religije manje više mirno koegzistiraju, a postoje neki ključni problemi te koegzistencije. Potreba za pronalaskom rješenja za ove
probleme sve je veća zbog činjenice da je različitost postala uobičajena
crta savremenih društava i čovječanstva.
130. САМАРЏИЋ, Никола
Globalni izazov političkog islama / Nikola Samardžić // Br. 8
(2007), str. 75-92.
U opiranju „Novom svetskom poretku“, globalnoj stvarnosti koja je
potekla iz unilateralizma u međunarodnim odnosima, Islamizam je
zapretio zapadnoj dominaciji u politici i kulturi. Islamističko odbacivanje Zapada doprinosi globalnoj Balkanizaciji, izazivajući liberalne
osnove globalizacije kao svetskog poretka zasnovanog na demokratiji,
slobodnom poslovanju i otvorenom tržištu. Fundamentalizam se obično
smatra obnovom tradicionalne religioznosti koja se izražava, u širokom
društvenom kontekstu, u rigidnoj politici. Suštinski nasilan i represivan, politički islamski fundamentalizam je moderni totalitarni pokret
koji selektivno koristi opšte versko posvećenje. Savremeni islamistički
projekti ne vezuju se za određenu teritoriju, delom i zbog istorijskih neuspeha u doslednoj izgradnji islamističke države. Osnovni islamistički
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paradoks je usvajanje individualizma u kontekstu deteritorijalizovanog
globalnog prostora, tako da se on odvaja od svoje osnovne specifične
kulture, iz koje potiče, pre svega u uslovima imigracije u kojoj se naredne generacije, rođene u zapadnoj kulturi, delimično asimiluju. „New
Age“ Islam i Islamizam, u zapadnom društvenom okviru, pojavljuju se
kao sve udaljeniji od tradicionalnih kultura težeći da stvore nove, čisto
religiozne zajednice, zasnovane na oštroj političkoj dihotomiji sa onom
domaćom i dominantnom. Kao i sam globalni islam, islamizam postaje
„dekulturalizovan“ (Oliver Roy) globalni fenomen. Deteritorijalizacija
i versternizacija političkog islama takođe su vratile Zapadni Balkan u
područje važnih analiza, zabrinutosti, ali i političkih manipulacija koje
balkanske muslimanske zajednice u celini povezuju sa islamističkim
opredeljenjem.
131. СИМИЋ, Срђан
Курански шестоднев / Срђан Симић // Бр. 8 (2007), стр. 67-74.
У овом раду желели смо да укажемо на генезу упоредних текстова
између Библије и Курана који нам даје информације о различитим
јеврејским и хришћанским утицајима не само на Мухамеда и на
Куран већ и на рану исламску егзегезу. Да би се постојећи текстови могли адекватно интерпретирати наводили смо неке библијске приче које су у Курану анахроно распоређене тако да се може
говорити о извесном Мухамедовом шематизирању и типизирању
појединих старозаветних догађаја и личности.
132. ТОДОРОВИЋ, Драган
Izveštaj o radu u 2006. i 2007. godini na projektu 149014D :
„Kultura, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije“ / Dragan Todorović // Br. 8 (2007), str. 145-152.
Istekom 2000. godine Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu
okončao je aktivnosti na petogodišnjem makroprojektu (14T07) „Regionalna kulturna saradnja na Balkanu“ (rukovodilac projekta prof. dr
Ljubiša Mitrović), koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologije Republike Srbije. Istraživači angažovani na projektu tragali su za
mogućnostima i putevima balkanske regionalne saradnje i integracije u
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svetlu savremenih globalnih društvenih promena. Osnovni ciljevi projekta bili su vezani za istraživanje: uticaja različitih razvojnih strategija na
globalne društvene promene i integracione procese na jugoslovenskom
prostoru i na Balkanu; odnosa kulturnog nasleđa, tradicije i procesa
modernizacije i akulturacije u savremenosti na Balkanu; uticaja pojedinih oblika kulture (obrazovanja, nauke, morala, religije) na mogućnost
saradnje naroda i država na ovom prostoru; uticaja političke kulture i
kulturne politike, kao i mas-medija, na komuniciranje kultura naroda i
njihovu saradnju. Kao rezultat tih napora, održano je nekoliko naučnih
skupova sa međunarodnim učešćem, na kojima su učešće uzimali i drugi
istaknuti naučni poslenici iz zemlje i inostranstva. Objavljeni su brojni
zbornici radova sa tih skupova i pojedinačne monografije.
133. ХОВАРТ, Рогер
Perspectives on Tolerance and Intolerance in Britain / Roger
Howarth // Br. 8 (2007), str. 137-144.
As an educator who has worked in the British Education system for over
thirty years in many different roles the issue of how to educate children
of the same age, but with different ethnic, religious, social and academic
backgrounds, in the same class at the same time, has been a significant
challenge. The British education system expects teachers to promote an
’inclusive’ approach to their classroom activities. What this means is
that teachers have a responsibility to find methods of educating children
of all backgrounds in their class. This has huge implications for the topic
of tolerance and intolerance which this paper is addressing. Teachers
have needed to be tolerant towards a diverse range of beliefs, attitudes,
behaviour, values and personalities of the children that sit before them
in the classroom. The question, however, is just how tolerant is Britain
to religious and ethnic diversity, especially if it expects its educators in
schools to promote an ’inclusive’ approach to learning.

Год. 6, бр. 9 (2008)
134. БУЛ, Малколм
Чувари врата: Malcolm Bull and Keith Lockhart (1989): Seeking
A Sanctuary, Seventh-day Adventism and the American Dream, San
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Francisko: Harper & Row. Doctors – adventistički medicinski radnici
(Str. 207-217) / Malkolm Bul, Kit Lokart ; preveo sa engleskog jezika
Vladislav Đorđević // God. 6, br. 9 (2008), str. 157-168.
Међу главним сектама које су се појавиле у деветнаестовековној
Америци, Црква адвентиста седмога дана (Seventh-day Adventist
Church) била је једина која је развила професионалну проповедничку службу. Мормони нису то учинили, нити Јеховини сведоци, нити хришћански научници. Адвентисти су, међутим, имали
проповеднике од самог почетка. Узрок томе је углавном дистинктивно порекло цркве. Милерити су обратили многе етаблиране
проповеднике, од којих ће неки касније постати сабатаријанци
(Sabbatarians). Један такав пример је Фредерик Вилер (Frederick
Wheeler), који је у суштини први адвентистички проповедник. Вилер је био рукоположени клерик Методистичке епископалне цркве
када је постао импресиониран Милеровим погледима око 1842. Две
године касније, прихватио је суботу и отада водио суштински прву
месну цркву (конгрегацију) адвентистa седмога дана у Вашингтону
у Њу Хемпширу. Други пример је Џемс Вајт (James White), рукоположен 1843. године у опскурној деноминацији званој Хришћанска
заједница (Christian Connection). Вилер, Вајт и други попут њих,
обезбедили су настајућој цркви спремне проповеднике.
135. ВАШЧИЋ, Катарина
Savremeni humanizam i religija: prikaz knjige Pol Kurc i drugi:
Humanistički manifest 2000, Filip Višnjić, Beograd, 2000 / Katarina
Vaščić // God. 6, br. 9 (2008), str. 155-156.
Ova knjiga otvara dijalog, zasnovan na uvažavanju različitih pogleda
i na dostojanstvu i jednakosti svih ljudi. Takođe ona daje putokaze i
smernice kako bismo mogli da učinimo stvarnim taj ideal mira za čitavu
planetu. Mir i sklad među narodima i civilizacijama zasniva se na zajedničkim razgovorima, a ovaj manifest je podstakao vrlo široku debatu.
Potpisali su ga mnogi vodeći mislioci i delatnici širom sveta, koji nude
preporuke za dijalog između različitih kulturnih, političkih, ekonomskih
i religijskih pogleda na svet. Oni veruju da humanizam ima mnogo da
ponudi čovečanstvu, dok se suočavamo sa problemima 21. veka.
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136. ЂУРЧИК, Игор
Značaj transcendentnosti u posmodernizmu / Igor Đurčik // God.
6, br. 9 (2008), str. 109-116.
Živimo u doba tranzicije društva ali ujedno i u doba tranzicije religijske stvarnosti. Zapadno razumevanje religioznosti bitno utiče na globalističkom nivou, što se delimično počinje osećati i na našim prostorima.
Religiozne promene vidljive su na nižem nivou crkvene identifikacije i
participacije, kao i u smanjenom uticaju religioznosti na svakodnevni
život vernika. Transcendentnost kao unutrašnji izražaj komunikacije sa
Bogom, postaje u postmodernizmu inferiorniji u odnosu na religijski
vidljivu formu. Čovek sve više počinje doživljavati Boga onakvog kakvog ga sam zamisli, Boga koji je očito skrojen prema meri svakog
pojedinca.
137. ЈОВАНОВИЋ, Ана
Moć krsta / Ana Jovanović // God. 6, br. 9 (2008), str. 169-170.
Istraživanja, koja su sprovedena u laboratoriji medicinsko-bioloških
tehnologija NII za industrijsku i morsku medicinu, postala su prava
senzacija. Naučnici su eksperimentalno dokazali da Krsni znak ubija
mikrobe i menja optičke osobine vode.
138. КУБУРИЋ, Зорица
Theological faculties and religious education in Serbia = Teološki fakulteti i verska nastava u Srbiji / Zorica Kuburić // God. 6, br. 9
(2008), str. 23-35.
Teološki fakulteti u Srbiji pripremaju studente za poziv sveštenika,
pastora i nastavnika verske nastave. U ovom radu prikazan je rad na
Bogoslovskom fakultetu SPC, Teološkokatehetskog instituta Subotičke
biskupije i protestantskih teoloških fakulteta u Srbiji. Rad fakulteta prikazan je tako što su predstavljeni predmeti koji se proučavaju, prikazana je organizacija nastave i efikasnost studiranja. Broj studenata je
znatno povećan na teološkim fakultetima tradicionalnih verskih zajednica. Prema broju vernikа, broju studenata na teologiji i broju sveštenika zaključujemo da je Srpska pravoslavna Crkva najuticajnija verska
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institucija u Srbiji. Njen značajni uticaj u formiranju i očuvanju duhovnog i nacionalnog identiteta je nesumnjivo najveći. Međutim, na istom
prostoru, kao potreba vlastitog preispitivanja i prepoznavanja religijski
drugog, takođe su aktivne verske zajednice koje nose duh zapadnog
hrišćanstva i nude teološko obrazovanje katoličke i protestantske teologije. Studenti, znatno brojniji mladići u odnosu na devojke, žele da
duhovne vrednosti neguju u društvu u kome žive i sačuvaju prošlost u
budućnosti.
139. КУНАРАЦ, Сања
Храм св. Архангела Михаила у Зрењанину / Сања Кунарац //
Год. 6, бр. 9 (2008), стр. 131-140.
У највећем граду српског Баната, граду краља Петрa I Ослободиоца, постојала је војна тврђава која се звала „Мункач“, а простор
њене злогласне тамнице, чудом по недокучивој промисли Божијој,
одолео је кроз векове до наших дана. Ово сужањско стратиште,
потоња скромна богомоља руских емиграната, данас постоји као
велелепни храм СПЦ, храм Св. Архангела Михаила. Залагањем садашњег старешине храма протојереја-ставрофора Бранка Попова, протонамесника Слободана Честића и ђакона Јована Кукића
усталила су се свакодневна богослужења, каква се иначе практикују у свим Православним храмовима СПЦ.
140. ПРОДАНОВ-Крајишник, Ира
Desekularizacija u srpskoj umetnosti / Ira Prodanov Krajišnik //
God. 6, br. 9 (2008), str. 37-58.
Desekularizacija kao sociološki fenomen na srpskim prostorima izazvala je ozbiljne promene i na polju umetnosti. Religija koja je dugo
godina bila zabranjena, u delima umetnika osamdesetih godina postaje značajna oblast interesovanja. Dela inspirisana religijom tako
nose sve karakteristike vezane za desekularizaciju društva, a pre svega
onu koja se tiče stalne sekularizacije unutar desekularizacije. Generalno se u umetnostima prate dve struje stvaranja na religijske teme:
u jednoj se kroz religijsko veličaju nacionalne vrednosti, dok u drugoj
autori nastoje da afirmišu religijske vrednosti u najširem smislu reči.
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Likovni umetnici tako nastoje da religijske teme prikažu otvorenim
religijskim simbolima, s jedne strane ili veoma slobodnim pristupom
religijskoj tematici, s druge. Književnici posezajući za religijskim sadržajima mahom stvaraju tekstove koji u vremenu u kome nastaju jesu
gotovo angažovano političko štivo. Kompozitori druge polovine 20.
veka, pak, svojim delima ozvučavaju elemente religijskih muzika sveta
i pravoslavne muzike ili nastoje da svojim originalnim delima asociraju na određene religijske muzičke tradicije. Oni, zahvaljujući talasu
desekularizacije koji u sebi nosi i elemente sekularizacije, pišu mahom
religijsku muziku za koncertne dvorane, a ne religijsku muziku za potrebe crkvene službe.
141. ПЕЈИЋ-Сремац, Рада
All Intellectual Activity is Unavoidably Religious - Roy A.
Clouser : the Myth of Religious Neutrality: an Essay on the Hidden
Role of Religious Beliefs in Theories, University of Notre Dame
Press, Notre Dame, 2005 / Rada Pejić-Sremac // God. 6, br. 9 (2008),
str. 150-154.
Calvinist philosopher Roy A. Clouser in his work The Myth of Religious
Neutrality (An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in Theories) certainly gives far-reaching reinterpretation of the relationship
between religion, science, and philosophy. Namely, our religious beliefs
are the most influential and powerful and is shaping all our life and
thinking. Moreover, as Clouser affirmed, all aspects of human intellectual activity and theorizing are unavoidably religious no matter if one
is a scientist or philosopher, if one is aware of it or not. All theorizing is
influenced by the moral beliefs of the theorists which are, as the author
tries to prove, connected with religion. Also, all theories are controlled
by the basic beliefs which scientists hold about the nature of reality,
including belief about what is unconditional and non-dependent. As a
result, there is no such thing as religious neutrality. In a word, religious
neutrality is a myth. Clouser recommends that his fellow-believers dispose of their unproductive efforts to harmonize pagan philosophy and
scientific theories with belief in God and embrace the “radically biblical” claim that “there is no knowledge or truth that is neutral with
respect to belief in God.”
80

142. ПОПОВ-Момчиновић, Златиборка
Religija u društvu, o društvu, za društvo: prikaz knjige Ivan
Cvetković, Socijalna naučavanja u religijama, Sarajevo, 2007 / Zlatiborka Popov-Momčinović // God. 6, br. 9 (2008), str. 147-149.
Nova knjiga sarajevskog profesora i sociologa religije Ivana Cvitkovića nam nudi detaljan uvid u društvenu situiranost religije/a, i u
njihova poučavanja odn. kako autor navodi naučavanja o društvu.
Pored sažetog prikaza stajališta brojnih religijskih zajednica o suštinskim društvenim pitanjima, kao što su brak i porodica, moral
i odnos prema drugima, problem bogatstva i siromaštva, telesno i
duhovno zdravlje, autor nudi i sažet prikaz religijskih stajališta i
konkretnih, realnih odnosa prema aktuelnim pitanjima kao što su
fenomen demokratizacije i promocije (pa i ideologizacije) ljudskih
prava i ideje civilnog društva. Naravno, naučnik velikog intelektualnog formata kao što je profesor Ivan Cvitković se ne zadržava samo
na detaljnom i sažetom opisu religijskih stajališta o najznačajnijim
društvenim i zajedničarskim problemima, već svojim kritičkim pristupom ukazuje na brojne protivrečnosti unutar aksioma i dogmi
određenih religija, na otklon između proklamovanog i stvarnog, i
na činjenicu da su brojne društvene protivrečnosti i anomalije bile
praćene a i pravdane svojim religijskim ekvivalentima. Teoretizaciju
društvenih problema u okviru religijskog diskursa autor izvodi iz
dubokog poznavanja religijskih izvora i svetih spisa, kao i iscrpne
građe o praksi religijskih zajednica u tzv. zemaljskim stvarima kroz
istoriju sve do naših dana.
143. СРЕМАЦ, Срђан
Psihološki aspekti religijskog iskustva i pitanje konverzije / Srđan
Sremac // God. 6, br. 9 (2008), str. 71-87.
U radu autor se bavi analizom i klasifikacijom psiholoških aspekata
religijskog iskustva, kao i ulogom fenomena konverzije u procesu promene i/ili peobražaja ličnosti. U drugom delu rada autor promišlja o
osećanju svetoga, mističkom iskustvu, kao i o religijskim iskustvima u
harizmatskim pokretima.
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144. ТРУДИЋ, Александар
Komparativni metod: mogućnost sagledavanja razvoja jezika i božanstava kod Ernsta Kasirera : kroz prizmu kulture triju sistema Antonjine Kloskovske / Aleksandar Trudić // God. 6, br. 9 (2008), str. 117130.
U ovoj sociološkoj studiji korišćena su stanovišta o jeziku, mitovima
i bogovima Ernsta Kasirera i teorijski modeli kulture i simboličke
komunikacije poljskog sociologa Antonjine Kloskovske. Pružene su i
neke kritike drugih mislioca, poput Lisjena Henrija i Emila Dirkema.
U metodologiji socioloških istraživanja analiza sadržaja sa teorijskom
potporom u sociolingvistici, koja nije prisutna na svim katedrama socioloških studija, neophodna je zarad tumačenja verske literature u
određenom sociokulturnom kontekstu, posebno savremenog društva sa
ekspanzijom novih verskih zajednica. One donose nešto novo, često ali
ne i nužno protivrečno slobodnom životu pojedinca, a kao što je u radu
napomenuto, sociologu i teologu preostaje da razreše koji su to razlozi
nastanka novih i reafirmacije starih religija.
145. ТОМАС, Лаура
Catherine of Siena = Katarina Sijenska / Laura Thomas // God. 6,
br. 9 (2008), str. 89-93.
Misticizam Katarine Sijenske izvršio je snažan uticaj na Crkvu. Od
najranije mladosti posvetila se biblijskom i teološkom proučavanju.
Odigrala je značajnu ulogu pomažući Crkvu u procesu tranzicije, a naročito je bila zainteresovana da sazna više o Božijoj ljubavi. U svom
teološkom razvoju rasla je u mističkom zajedništvu sa Bogom o čemu je
ostavila pisani trag, nama danas od neizmernog značaja.
146. ЦВЈЕТИЋАНИН, Станко
Hrišćanska dijakonija u Evropi / Stanko Cvjetićanin // God. 6, br.
9 (2008), str. 59-69.
Osnovni sadržaji i poruke hrišćanske vere direktno se odnose na unapređenje međuljudskih odnosa i zajedništva. U hrišćanstvu ljubav
prema bližnjem (dijakonija), ukorenjena je u ljubavi prema Bogu.
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Ona je najvažniji zadatak svakog hrišćanina, ali i cele crkvene zajednice, na svim njezinim nivoima. Da bi postala uređen oblik služenja,
dijakonija mora biti organizovana. U Evropi se hrišćanska dijakonija počinje da se organizuje tridesetih godina dvadesetog veka. Ovaj
rad nastoji da sagleda razvoj organizovanja hrišćanske dijakonije u
Evropi kao i osnovne smernice njenoga delovanja. U radu se navode
primeri praktičnog delovanja dijakonije u nekim evropskim zemljama, kao i u Srbiji. Hrišćanska dijakonija je veoma aktivna u Evropi i
predstavlja put pomirenja među ljudima, narodima, vernicima. Ona
se trudi da vrati mir, slobodu i dostojanstvo svakom ugroženom pojedincu.
147. ЦУЦИЋ, Јелена
Odnos teologije i filozofije u srednjem veku / Jelena Cucić // God.
6, br. 9 (2008), str. 95-108.
Kao što se čovečanstvo menjalo kroz istoriju, tako se menjao i značaj
filozofije. Ona je prešla dug put, od najuzvišenije, preko potrebne, do
korisne, ali je bez obzira na sve uspela da se održi! U srednjovekovlju
je bila potčinjena teologiji pa je to čini manje korisnom i uticajnom.
Možda na prvi pogled to ne izgleda tako jer je crkveni oci ne cene
dovoljno, ali da nije bilo nje, ni teologija ne bi mogla toliko visoko da
se uzdigne. Filozofi su osuđivani i prozivani nevernicima, a u osnov
svakog hrišćanskog učenja ulazili su njihovi pojmovi. Želeli su da
filozofiju stave u drugi plan u čemu su i uspeli, ali je svakako nisu
mogli uništiti. Kako bi to uspeli kad je ona predstavljala osnov svim
njihovim učenjima? I najzad, kako bi je branili da nije bilo „filozofskog oruđa“. U najvećem gradu srpskog Banata, gradu kralja Petra
I Oslobodioca, postojala je vojna tvrđava koja se zvala „Munkač“,
a prostor njene zloglasne tamnice, čudom po nedokučivoj promisli
Božijoj, odoleo je kroz vekove do naših dana. Ovo sužanjsko stratište, potonja skromna bogomolja ruskih emigranata, danas postoji
kao velelepni hram SPC, hram Sv. Arhangela Mihaila. Zalaganjem
sadašnjeg starešine hrama protojereja-stavrofora Branka Popova,
protonamesnika Slobodana Čestića, i đakona Jovana Kukića, ustalila
su se svakodnevna bogosluženja, kakva se inače praktikuju u svim
Pravoslavnim hramovima SPC.
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148. ШУШЊИЋ, Ђуро
Od jednolikosti prema raznolikosti ili od sličnosti prema razlikama / Đuro Šušnjić // God. 6, br. 9 (2008), str. [7]-21.
„Onaj ko govori o postmoderni govori i o moderni.“ Pošto postmoderna ima smisla samo u odnosu na modernu, pogledajmo prvo šta
postmoderna nudi a ne nameće: njen cilj nije toliko u tome da nas pouči nečem novom, koliko u tome da nas oduči od nečeg starog. Zato bi
njihove radove trebalo ceniti više po pitanjima koja postavljaju nego po
odgovorima koje nude: spretniji su u postavljanju pitanja, manje vešti
u davanju odgovora!
149. ШУШЊИЋ, Ђуро
Prenošenje religijskih vrednosti: prikaz knjige Zorica Kuburić,
Religija, porodica, mladi, Novi Sad, Beograd, 2007 / Đuro Šušnjić //
God. 6, br. 9 (2008), str. 141-145.
Zorica Kuburić, već na prvim stranicama svoje sjajne knjige, ističe:
„Prenošenje religijskih vrednosti u okviru procesa socijalizacije predstavlja centralni problem ovog istraživanja“ (str. 11). I dalje: „proces
kojim se postiže uvođenje deteta u društveni život zajednice jeste socijalizacija“ (str. 7), pri čemu se porodica javlja kao posrednik između
društva i pojedinca, što znači da se u njoj ukrštaju društveni interesi
i lične želje članova porodice. Ovo je dovoljan motiv da i ja svoje
razmišljanje usredsredim na ključne zadatke verske socijalizacije, odnosno verskog vaspitanja i obrazovanja, u okviru porodice, koja je
„prva i osnovna škola društvenosti“, i u kojoj se odvijaju svi društveni
procesi i odnosi koji se inače odvijaju u velikom društvu. Govoriću
o socijalizaciji više sa antropološkog nego sociološkog i psihološkog
stanovišta, jer neke funkcije porodice, kako i sama Zorica ističe, ostaju
univerzalne i prevazilaze istorijske granice, društvene sisteme i porodične organizacije, uprkos činjenici da brojne funkcije porodice, koje
je ona imala u prošlosti, preuzimaju druge društvene ustanove: na
primer, obrazovanje preuzima škola, proizvodnju preduzeće, lečenje
bolnica itd.
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150. БАЋАНОВИЋ, Вишња
Ispitivanje socijalnih aspekata lečenja narkomanije – religija kao
činilac integracije / Višnja Baćanović // God. 6, br. 10 (2008), str. 129141.
Ovaj rad je deo diplomskog rada odbranjenog na odseku za sociologiju u Novom Sadu, 2005. godine. U radu su prikazane teorijske pretpostavke ispitivanja socijalnih aspekata lečenja narkomanije, najčešći
institucionalni modeli lečenja kod nas, kao i uloga i mesto religije u
ovim programima. Postavljena je i ispitivana hipoteza koja tvrdi da
je narkomanija u savremenim razmerama društveno-patološka pojava
koja ima uzroke socijalne prirode i da uspeh izlečenja zavisi od integracije pojedinca u društvo preko terapijske grupe koja mu zamenjuje
primarnu. Religija je pretpostavljena kao faktor koji je ključan upravo
za ovu grupnu integraciju. Različiti programi lečenja su i poređeni po
ovim kategorijama.
151. БОГИЋЕВИЋ, Борјана
Religiozni razvoj i vrijednosti u srednjoj odraslosti / Borjana Bogićević // God. 6, br. 10 (2008), str. 71-81.
James Fowler definisao je religiozni razvoj svakog pojedinca kroz šest
hijerarhično raspoređenih stupnjeva. Njegova teorija proizlazi iz kulturnog okvira sjevernoameričkog protestantizma. U ovoj studiji provjeravali smo upotrebljivost Fowlerovog modela religioznog razvoja u
multikulturalnom evropskom društvu na uzorku državljana i državljanki Bosne i Hercegovine uzrasta od 40 do 60 godina, različitih vjeroispovijesti. Takođe nas je zanimalo da li se vjeroispovijest i religiozni razvoj
povezuju sa nekim vrijednostima. Upotrijebili smo dva instrumenta za
određivanje stupnja religioznog razvoja i skalu vrijednosti. Rezultati
analize ukazuju da je Fowlerov koncept primjeren na multikulturalnom uzorku pojedinaca u srednjoj odraslosti. Pokazana je povezanost
između određenih vrijednosti i vjeroispovijesti te stupnja religioznog
razvoja. Vidne su i razlike u stupnju religioznog razvoja između različitih vjeroispovjesti. Iz rezultata smo zaključili da je Fowlerov model
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pristran u korist liberalnijih pogleda na religiju i religijsku praksu. Još
uvijek ostaje problem valjanosti instrumenata za mjerenje religioznog
razvoja.
152. БУЛ, Малколм
Izazivači: Malcolm Bull and Keith Lockhart (1989): Seeking A
Sanctuary, Seventh-day Adventism and the American Dream, San Francisko: Harper & Row. Doctors – adventistički medicinski radnici (Str.
219-229) / Malkolm Bul, Kit Lokart ; preveo sa engleskog jezika Vladislav Đorđević // God. 6, br. 10 (2008), str. 161-173.
Nije bilo predviđeno da propovednici i doktori počnu da predstavljaju alternativna tumačenja adventističke tradicije. Trebalo je da te dve
grupe rade zajedno. Kao upregnuti konji, trebalo je da vuku adventističke kočije istom brzinom istim putem. Možda su za neko vreme to
i činili. Do devedesetih godina XIX veka, gospođa Vajt nije smatrala
neophodnim da raspravlja o relativnom statusu propovednika i doktora. Obe grupe su bile jednako bitne u širenju crkvene poruke, koja je,
s jedne strane, bila usredotočena na distinktivnu teologiju, a s druge,
neobično naglašavala zdravlje. Ali, otkako je dr Džon H. Kelog (John
H. Kellogg) preuzeo Batl Krik sanatorijum (Battle Creek Sanitarium)
1876. godine, on je polako počeo da redefiniše prirodu adventizma.
Predstavljao je reinterpretaciju koja je osporavala i unutrašnje crkveno
rukovođenje i način na koji se adventizam odnosio prema američkom
društvu. Implicitno odbijanje Keloga od strane gospođe Vajt nije jednostavno pokušaj da se adventistički doktor dovede u red. Ono se takođe
može videti i kao nastojanje da se zaustavi oblik adventizma koji je, do
devedesetih godina XX veka, pretio da poremeti ravnotežu crkvenog
odnosa prema Republici.
153. ЂУРЧИК, Игор
Robovi lažne nade : sekte na religioznoj sceni / Igor Đurčik //
God. 6, br. 10 (2008), str. 39-46.
Na prostoru Republike Srbije verske zajednice su prisutne vekovima,
a njihova rasprostranjenost i brojnost u članstvu menjali su se i postajali složeniji kako se razvijalo društvo i smenjivala politička moć.
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U toku poslednje decenije XX veka, kada je u našem društvu došlo do
revitalizacije religije, oživele su i reaktivirale se mnoge verske zajednice. Ujedno, bilo je to pogodno tlo za širenje novih religioznih pokreta.
Bilo je to doba kada je u jeku eskalacije mnogih religijskih organizacija, došlo do intenzivnog duhovnog traganja našeg naroda. Ipak,
mnoštvo organizacija je sve više zbunjivalo narod. Mnogi samozvani
sektolozi, ujedno religiozni ekstremisti, neadekvatno su putem medija
formirali javno mnjenje po pitanju verskih organizacija, derogativno
nazivajući sve religijske organizacije, osim etabliranih crkava – sekte.
Ko su ustvari verske sekte? Kako deluju? Koliko je naša javnost zaista
upoznata sa ovom tematikom? To su pitanja kojima se autor bavi u
ovom članku. Ujedno, cilj ovoga teksta je da ukaže na činjenicu razlike
između destruktivnih sektaških organizacija i dobronamernih i hvale
dostojnih verskih organizacija.
154. ЈАЊИЋ, Мирјана
Perspektive ekumenizma u Vojvodini / Mirjana Janjić // God. 6,
br. 10 (2008), str. 121-128.
U savremenom svetu premreženom dinamičnim, sve intezivnijim i protivrečnim globalizacijskim procesima tema ekumenizma postaje sve
aktuelnija. Na opštem planu, međutim, jasno se prepoznaje ambivalentnost stavova u vezi sa ekumenizmom. Na jednoj strani imamo poklonike ekumenizma, one koji ga prihvataju i afirmišu i koji u njemu vide
ne samo nov duhovno-religijski sadržaj već takođe i važan društveni
kvalitet. Na drugoj strani, pak, imamo njegove protivnike, one koji ga
osporavaju i ne prihvataju, te nastoje da ga diskredituju na svaki mogući način označavajući ekumenizam danas kao „Judin poljubac“, izdaju
koja se ponavlja.
155. ЈЕРОТИЋ, Владета
Може ли се волети без жртвовања / Владета Јеротић // Год. 6,
бр. 10 (2008), стр. 7-10.
Аутор у овом тексту говори о жртви и жртвовању у религијској
пракси и указује да је требало је да прође много хиљада година
сталног трајања жртвовања као дарова-подмићивања, најпре
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небеским, онда земаљским боговима-цезарима, да би се стигло до
саможртвовања, или жртве као чина одрицања нечега драгог у
корист другога. Најузвишенији вид саможртвовања остварен је
у хришћанству, јер је Исус Христос „син Божији и човечији“ тај
који постаје божанском жртвом за искупљење човечанства. Вера
у Христа, распетог и васкрслог, пружа правом хришћанину срећну могућност да почне да се понаша битно друкчије према Богу,
људима и самом себи, него што то његово миленијумима старо
несвесно, паганско и старозаветно биће и данас од њега императивно захтева. Нова и једино дозвољена жртва је самоодрицање
из љубави.
156. ЈОВАНОВИЋ, Ана
Društveno-religijski presek istorije „ludila“ / Ana Jovanović //
God. 6, br. 10 (2008), str. 175-178.
Možemo zaključiti da su religije i društvo koje su definisale i procenjivale normalnost i abnormalnost u konkretnom vremenu i društvu ustanovile da je ludilo oduvek bilo izraz slobodnog duha. Upravo je to predstavljalo pretnju stabilnosti društvenog poretka, ali i religijskog sistema koji ga je smatrao znakom grešnosti i pobune protiv moralnog reda.
Ako rezimiramo fenomen ludila biće nam jasniji složen odnos religije,
društva i nekih socio i psihopatoloških pojava koje će nam omogućiti
da bolje upoznamo sve sfere čovekovog bića. Time će se bolje shvatiti
religijske osobenosti svih sistema sa kojima ono dolazi u kontakt.
157. КНЕЖЕВИЋ, Никола
Dijalektika kolektivnog preumljenja: verski aspekt / Nikola Knežević // God. 6, br. 10 (2008), str. 47-54.
O pojmu kolektivnog preumljenja kod nas je veoma malo pisano. Sasvim je sigurno da su neophodni dalje definisanje i sistematizacija ovog
pojma. U jednom tranzicionom društvu kakvo je naše, osim društvenih
i političkih promena, neophodno je da dođe i do svojevrsne tranzicije
na duhovno-psihološkom nivou. Ovo podrazumeva formiranje novog
kolektivnog identiteta utemeljenog na tradicionalnim postulatima hrišćanske vere i moralnim i etičkim normama koje iz nje proističu. U
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ovom kontekstu, verski aspekt kolektivnog preumljenja predstavlja proces, kroz koji manja ili veća grupa ljudi, u krajnjoj instanci i društvo,
zamenjuje stari sistem vrednosti novim, suočava se sa sopstvenom krivicom i greškama, doživljava katarzu, pravi svojevrstan zaokret i kreira
novi identitet. Ovo predstavlja neophodan uslov ili bolje reći, conditio
sine qua non, kako bi društvo prevladalo sve izazove na koje ga upućuju
izazovi postmodernizma.
158. КУБУРИЋ, Зорица
Моћ идентификације / Зорица Кубурић // Год. 6, бр. 10 (2008),
стр. 11-19.
Овај рад настао је на позив проф. др Милана Вукомановића као
прилог за зборник посвећен проф. др Ђури Шушњићу који се налази у припреми. Моје полазиште није критички осврт, одмеравање или вредновање. Не налазим се у позицији високог посматрача
нити довољно далеког зналца да бих могла сагледавати домете свог
професора. Моје полазиште за речи овог текста пред лицем социолошке јавности произлази из кондензованог двадесетогодишњег
учеништва. Од првог сусрета крајем осамдесетих до данашњих
дана, професор није штедео своје знање. Управо то и јесте тајна
добрих професора, да несебично и неуморно говоре лепим стилом
са јасном поруком и онда када не држе званични час. Но, лепше
од часа и наставе јесте човек који не уме да изневери. Човек који
стоји чврст као стена над сваком својом изговореном или написаном речју.
159. КУБУРИЋ, Зорица
Prisutnost religije u svetovnoj muzici : prikaz knjige Ira Prodanov,
Muzika između ideologije i religije, Novi Sad, 2007 / Zorica Kuburić //
God. 6, br. 10 (2008), str. 156-157.
Knjiga autorke Ire Prodanov Krajišnik, „Muzika između ideologije i
religije“, skraćena je verzija doktorske disertacije koja je odbranjena
na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1. novembra 2005. godine pred
komisijom: prof. dr Dragoljub Katunac, prof. dr Dušan Pain i prof. dr
Zorica Kuburić. Već prema članovima komisije zaključujemo da je teza
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imala interdisciplinarni karakter i to u oblasti muzikologije, filozofije i
sociologije. Smatram najznačajnijim trenutkom u karijeri objavljivanje
doktorske disertacije i njenu prvu promociju. To je vrhunac u obrazovnom smislu, posle koga se mirnije i sigurnije samostalno stvara. To je
poput prve ljubavi koja se pamti, koja ostavlja najdublje tragove i kao
utiskivanje u ranom učenju usmerava dalje kretanje.
160. КУБУРИЋ, Ратко
Aleksandar Birviš : pitanja i odgovori / Ratko Kuburić // God. 6,
br. 10 (2008), str. 149-155.
Rođen sam u Nišu, gradu u kom je rođen car Konstantin Veliki. Moj
pradeda i ded su došli iz Erfurta (Nemačka) da grade železnicu. Prababa je, koje u Nemačkoj koje u Srbiji, rodila njih osamnaestoro. Razume
se, zbog neodgovarajuće zdravstvene zaštite i zbog ratova, mnogi su
poumirali. Birviši su se doselili oko 1880, najpre u Hasanpašinu (danas
Smederevsku) Palanku, zatim u Niš, a posle u Beograd. Devojke su se
neke poudavale a neke pomrle. Muškarci su izginuli i pomrli u epidemijama prilikom Prvog svetskog rata. Prvi svetski rat su preživeli: pradeda, dva očeva strica i moj otac. Moj ded se 1900. oženio jednom Austrijankom, čiji otac je bio Nemac a mati Mađarica. S materine strane svi
su bili Srbi. Ded po majci bio je Rudničanin, a mati potomak prebega
iz Bosne. Prema tome, ja sam – etnički gledano – pola Srbin, tri osmine
Nemac i jednu osminu Mađar. Maternji jezik mi je srpski, nemački sam
naučio u školi i prema potrebama teologije i orijentalistike, a mađarski
još ne znam.
161. НИКОЛИЋ, Марко
Екуменизам, екуменски покрет и Српска православна црква /
Марко Николић// Год. 6, бр. 10 (2008), стр. 93-119.
Иницијативе за успостављањем живог контакта међу хришћанским црквама и њиховим интензивнијим дијалогом који за свој
крајњи циљ има васпостављање јединства Хришћанске цркве, родиле су се у окриљу Протестантизма. У складу са својим учењем
и историјским искуством сваке помесне цркве понаособ, Православне Цркве су институционалним форумима за овакву сарадњу
90

прилазиле појединачно и постепено. У свом вредновању екуменизма, под којим се данас подразумева пре свега сам покрет и организација Светског савета цркава, као и приликом расправа везаних за васпостављање хришћанског јединства, Православне Цркве инсистирају на континуитету са учењем древне, јединствене
и неподељене Цркве која је постојала у првих осам векова након
Христа. У суштини, оне истичу значај хришћанског дијалога као
инструмента, и сматрају да је најлогичнији начин васпостављања овог јединства враћање изворним учењима Цркве која је била
јединствена. У логичком смислу, такав захтев је потпуно утемељен. Архијереји и свештеници Српске православне цркве приликом
разматрања екуменске проблематике инсистирају на поменутој
доследности, уопштено поздрављају идеју дијалога, али се код њих
примећује и извесна резервисаност према могућности обједињавања хришћанских конфесија. То је и разумљиво, имајући у виду
историјско искуство СПЦ. Очување принципа саборности унутар
Православне Цркве, по њима је темељ и полазна основа свих њених
екуменских контаката и активности.
162. СИМИЋ, Срђан
Утицај раног хришћанства на ислам / Срђан Симић // Год. 6,
бр. 10 (2008), стр. 83-91.
У разради постулата овог рада кренули смо од транспарентног
приказа реалног живота на Арабијском полуострву уз изношење
најважнијих верских и социокултуролошких елемената. Историјске околности али и стратешки трговински интерес између две
светске империје: Византије и Персије довели су оба моћна царства у конфликт. Византија је била покровитељ Хасанида који су
исповедали монофизитство, а Персија кнежевине Лахмида који су
штитили интересе несторијанизма али и јудаизма. Сва та верска
учења, претежно сиријско-палестинског типа, битно су утицала
током надолазећег периода на формирање контура исламског монотеизма који је у себи структурирао главне токове арабљанске
хришћанске цивилизације. Поред специфичних јудео-хришћанских
учења, приметан је и не само библијски него и апокрифно митолошки утицај, чији су верски сегменти инкорпорирани у Куран.
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Стога и овај рад има за циљ да разјасни, макар делимично, како
и на који начин су монополизовани древни токови јудео-хришћанске цивилизације палестинско сиријачког типа, али са хетеродоксним верским учењима, који су на известан начин инфилтрирани у
исламску егзегезу, а чија нам сложеност говори и о митопоетском
језику Курана.
163. СРЕМАЦ, Срђан
Theoretical Approaches to Coping with Crises and Conversion =
Teorijski pristup savladavanju krize i konverziji / Srđan Sremac // God.
6, br. 10 (2008), str. 55-69.
Poslednjih godina mnogo je pisano u oblastima teologije i psihologije
religije o religijskom savladavanju krize (coping) i konverziji. Međutim,
mali broj autora pokušao je da pronađe zajedničke imenitelje za oba
koncepta. U radu autor predstavlja teorijski okvir u istraživanju religijskog savladavanja i konverzije u kontekstu kriznih perioda, te ukazuje
na zajedničke imenitelje koji sačinjavaju oba koncepta. Strukturalno
religijsko savladavanje krize (coping) i konverzija se u radu razumeju
kao procesi u kojima osoba traga za smislom u periodima krize i stresa.
Nadalje, autor ukazuje na neophodnost interdisciplinarnog pristupa u
proučavanje oba fenomena.
164. ТРУДИЋ, Александар
Jedan sistematičan okvir za kraći osvrt na religiju : prikaz knjige
Milan Vukomanović, Religija, Beograd, 2004 / Aleksandar Trudić //
God. 6, br. 10 (2008), str. 159-160.
Delo „Religija“ našeg renomiranog sociologa religije i profesora na
beogradskom Filozofskom fakultetu Milana Vukomanovića, pripada
projektu „Tematske sveske“, pod autorstvom Anke Jakšić. Ovaj kraći,
ali veoma bogat pogled na religiju (osam poglavlja, plus predgovor, registri i biografija autora – M.V.), čini nezaobilazan dodatak i posebnu
celinu za uvod u proučavanje religije kao sociološkog i antropološkog
fenomena. U samom „Predgovoru“ stoji da je multiperspektivnost, interdisciplinarnost, metodska kompetentnost i pouzdanost informacija
srž tematske sveske, no uz novinu korišćenja filma i Internet strani92

ca omogućava dalju upotrebu vizuelnih medija koji nas okružuju, a da
toga nismo ni svesni.
165. УГРЧИЋ, Никола
Versko mišljenje i oblikovanje ekološke etike i svesti / Nikola
Ugrčić // God. 6, br. 10 (2008), str. 29-38.
Globalni interes savremenog društva je da pospešuje procese spoznaje i
razvoja ekološke svesti i etike. Verski način mišljenja sveto suprotstavlja
svetovnom, pri čemu je prvo nadređeno drugom, što je dugo vremena
bio uslov čovekovog opstanka. Najnoviji tehnički izumi i teorije iz raznih
naučnih oblasti stavljaju nas pred moralne i duhovne dileme: upotreba
naučnih izuma u vojne svrhe, zbunjenost i nedoumice koje stvaraju analize dobijenih rezultata nekih naučnih eksperimenata-istraživanja;7 to su
dovoljni razlozi da se izvrši preispitivanje postojećih i donesu novi sudovi
po pitanju definisanih sistema vrednosti i elemenata duhovne nadgradnje. Ovaj tekst predstavlja prilog ustanovljavanju savremenog i prilagođenog pristupa verskom učenju-mišljenju i analizi uticaja transcedentnog-onostranog u procesu podizanja efikasnosti ekološke svesti i etike.
166. ЦАЦКО, Стефан
Ukrajina: između Istoka i Zapada / Stefan Cacko // God. 6, br. 10
(2008), str. 143-148.
Ukrajina kao država nosi breme istorije jer se nalazi između uticaja
dva vida hrišćanstva – katoličkog i pravoslavnog. Kao država ona u
sebi nosi važne religijske elemente za razumevanje ova dva vida hrišćanstva. Da bi smo razumeli nasleđe i istoriju Ukrajine moramo razumeti samu njenu veru i religiju.
167. ЦВИТКОВИЋ, Иван
Religijski pluralizam u Europi / Ivan Cvitković // God. 6, br. 10
(2008), str. 21-27.
Prosvjetiteljska koncepcija i pluralizam svjetonazora. Značaj tolerancije u pluralizmu svjetonazora. Kako izgleda religijski pluralna Evropa? Država i religijske različitosti. Civilno društvo i religija. Civilno
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društvo i alternativna religioznost. Utjecaj religijskog pluralizma na
vjersku praksu. Muslimanski faktor u Evropi. Zemlje u tranziciji i religijski pluralizam.

Год. 7, бр. 11 (2009)
168. БУЛ, Малколм
Marginalizovanje, ali brojnije: Malcolm Bull, Kit Lokart, Seeking
A Sanctuary: Adventism and the American Dream Harper & Row, San
Francisco, 1989 ; 14. poglavlje Women, str. 179-192 / Malkom Bul
(Malcolm Bull), Kit Lokart (Keith Lockhart); preveo sa engleskog jezika Vladislav Đorđević // God. 7, br. 11 (2009), str. 171-185.
Adventizam sedmoga dana je najveća hrišćanska denominacija koju je
osnovala jedna žena. Kao takav, on nudi jedinstvene prilike istraživačima zainteresovanim za žensko religiozno iskustvo i ženske uloge u društvenim pokretima. Ta pitanja ne spadaju u cilj ove knjige, ali analiza
odnosa crkve prema Americi pruža izvesnu indikaciju načina na koji adventizam predstavlja žensku reakciju na patrijarhalni društveni poredak.
169. ВАЛИЋ-Недељковић, Дубравка
Model verskog format radija / Dubravka Valić-Nedeljković //
God. 7, br. 11 (2009), str. 91-106.
U ovom radu je predstavljen jedan od mogućih modela potencijalnog
programskog elaborata za verski format radio. Format radio podrazumeva usmeravanje i specijalizaciju radijskog programa pri čemu je
auditorijum poistovećen sa tipom potrošača. Autor teksta programski
elaborat za potencijalni verski format radio kreira na osnovu člana 45.
Zakona o radiodifuziji Srbije, tačka 2. kojom se predviđa mogućnost
postojanja emitera „specijalizovanih programa, čiji je sadržaj u osnovi
tematski iste vrste“, što se može razumeti i kao format radio.
170. ВУКОМАНОВИЋ, Милан
Mit, politika, ideologija: prikaz knjige Aleksandar Bošković
(2006): Mit, politika, ideologija, Beograd: Institut društvenih nauka /
Milan Vukomanović // God. 7, br. 11 (2009), str. 155-157.
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Mit, politika, ideologija dr Aleksandra Boškovića je delo iz sociokulturne antropologije na kakvo smo u našoj naučnoj sredini dugo čekali. Ne
samo da do sada u zemlji nismo imali stručnjaka koji bi takvu knjigu
mogao napisati, već je, štaviše, i samom autoru bilo potrebno dvadesetak godina da iznedri jedno tako ozbiljno, pouzdano, ali i zanimljivo
napisano naučno delo.
171. ЂОРЂЕВИЋ, Марко
Religijska panorama Dominikanske Republike / Marko Đorđević
// God. 7, br. 11 (2009), str. 137-145.
Rimokatolička je crkva jedan od nosećih stubova dominikanskog društva. Na njene hramove i kulturne uticaje možemo naići od obale i prestonice do najzabačenijih delova ostrva. Društvene promene koje je
nametnuo agresivni liberalizam u drugoj polovini dvadesetog veka još
uvek nisu uspele da sruše dominaciju Rima na političkom, simboličkom
i kulturnom polju. Čak i Dominikanci konvertiti u druge vere, odnosno
nereligiozni zadržavaju osnove katoličkih kulturnih obrazaca i tradicije. Međutim, brojčana eksplozija protestanata u Latinskoj Americi (uključujući Dominikansku Republiku), nastala preobraćanjem katolika,
kakvo nije viđeno još od šesnaestovekovne Evrope i Martina Lutera,
naročito izraženo tokom poslednjih godina globalizacije (nakon pada
Berlinskog zida), ubrzano menja konfesionalnu sliku Dominikanske Republike.
172. ЂУРЧИК, Игор
Reformisana prezbiterijska crkva: intervju sa predstavnikom Reformisane prezbiterijanske crkve – teologom Petrom Petrovićem / Igor
Đurčik // God. 7, br. 11 (2009), str. 147-154.
Na našem religioznom nebu nedavno se pojavila nova verska zajednica.
Nova po svom delovanju na ovom području, a stara po svom istoricitetu
i tradiciji. Radi se o verskoj zajednici pod imenom Protestantska reformisana hrišćanska misija u Republici Srbiji (Reformisana prezbiterijanska crkva). Radi se o verskoj zajednici koja ima svoje poreklo u reformaciji (lat. Obnoviti). Naime, pod reformacijom razumemo u Evropskoj istoriji veliki religiozni pokret u XVI veku, sa ciljem reformisanja
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zapadne crkve. Ovaj pokret je promenio istoriju crkve. Ona je nastala u
trenucima kada je crkva bila u „najvećoj tami“. Bilo je to doba kada su
visoko uzdignuta tri principa: spasenje ličnom verom, brisanje razlike
između klera i laika (ruši se crkvena hijerarhija) i uzdizanje autoriteta
Biblije. Prvobitne forme reformacije tj. protestantizma bili su religiozni
pravci kao npr: luterani, zwinglijevci, unitarci, anabaptisti, anglikanci,
kalvini i dr. Dok su u narednim vekovima nastali i drugi pravci poznati
kao „kasniji protestantizam“ od kojih su najpoznatiji: baptisti, metodisti, kvekeri, adventisti, mormoni i drugi.
173. КУБУРИЋ, Зорица
Slika o Bogu u stavovima opšte populacije na Balkanu: subjektivizacija istine / Zorica Kuburić // God. 7, br. 11 (2009), str. 25-44.
Sveobuhvatno istraživanje rađeno na prostoru Balkana (Gallup Europe, 2007) omogućava nam da sagledamo kakvu sliku o Bogu imaju
balkanski narodi. Naša zaključivanja izvodimo na osnovu istraživanja
rađenog na uzorku od 9.464 ispitanika. Od brojnih osobina koje se pripisuju Bogu najviše je razmatrana ona koja ukazuje da je Bog dobar,
pun ljubavi i da prašta u odnosu na sliku o Bogu koji kažnjava i koji
je strog. Pozitivna slika o Bogu ukazuje da je Bog celovito biće u koga
se ima apsolutno poverenje, ne zbog moći, strogosti i mogućnosti kažnjavanja, već zbog ljubavi i mogućnosti zaštite i spasenja. Budući da
slika o Bogu omogućava proces identifikacije, uloga religije sasvim je
vidljiva u svakodnevnom životu. Posebna pažnja posvećena je razlikama koje su prisutne kod vernika pravoslavne, katoličke, protestantske i
islamske veroispovesti.
174. ЛЕПУША, Љиљана
Seminar o holokaustu / Ljiljana Lepuša // God. 7, br. 11 (2009),
str. 187-192.
JO Novi Sad latila se jednog veoma ambicioznog projekta – organizovanja seminara o holokaustu u novosadskom hotelu „Sajam“. Projekat
je pomogao centar Simon Vizental iz Jerusalima čiji direktor dr Efraim
Zurof je bio koordinator seminara a događaj je finansijski i u drugim
pogledima podržao Grad Novi Sad. Ostali donatori su bili the Claims
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Conference, The Conference on Jewish Material Claims Against Germany; The Balkan Trust for Democracy, A Project of the German Marshall Fund: Izvršno veće AP Vojvodine i JDC. Iako se slični seminari
održavaju u Jad Vašemu u Izraelu i širom sveta, ovo je prvi ovakav
događaj u ovom delu Evrope. Ciljna grupa su bili profesori iz cele Srbije koji svoje novostečeno znanje treba da prenesu učenicima, ali su
bili prisutni i članovi jevrejskih opština Srbije. Ukupno nas je bilo oko
300. Predavači su bili eminentni poznavaoci holokausta, među prvima
je bio Nj.E. ambasador Izraela Artur Kol, dr Efraim Zuroff, dr Adam
Ferziger, dr Karen Shawn, dr Robert Rozett, Szilvia Peto Dittel i Ildiko
Laszak. Od naših bili su rabin Isak Asiel, dr Milan Koljanin, dr Ranko
Končar, protosinđel Jovan Ćulibrk i drugi, kao i članovi opština koji su
u radionicama govorili o svom iskustvu: Elza Farkaš, Edita Gavanski,
Bruno Hofman, Aca Singer, Cadik Danon.
175. МИЉУШ, Бранка
Vera i ljubav: Put ka psihičkom zdravlju i duhovnom isceljenju /
Branka Miljuš // God. 7, br. 11 (2009), str. 189-192.
Život naše duše može se uporediti sa heraklitskom rekom koja se neprekidnim strujanjem svakotrenutno obnavlja. Ona protiče svojim utvrđenim tokom dok na njenoj površini talasi igraju gotovo uvek jednoliku
ritmičku igru. Tako i površinom naše duše u svesti manje ili više teku
normalno samo od trenutka do trenutka uznemirene povorke različitih
događaja. Mi obično vidimo onu glavnu struju na površini, a ne vidimo
tajne struje koje se kriju u dubinama u duši u njenom nesvesnom delu.
Ti skriveni nepoznati slojevi u duši određuju individualni život čoveka.
Možda zato ljudi kažu da sve ono što je najlepše i najbolnije u ljudskoj
duši nikada nije izrečeno. Potrebno je izvući sa dna duše ono o čemu
čovek neće da govori. To je važno. Tu je klica bola i radosti, suza i smeha, tuge i ljubavi. U toj klici je i rana i lek.
176. МИТРОВИЋ, Марија
Istorija religije u Srbiji i Bugarskoj: predlog za prevođenje Storia
religiosa di Serbia e Bulgaria. Priredio Luciano Vaccaro. Europa ricerche, 13. Centro Ambrosiano, Milano 2008 / Marija Mitrović // God. 7,
br. 11 (2009), str. 159-164.
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Još 2005. godine Fondacija Ambrozijana Paolo VI organizovala je naučni skup o istoriji religije u Srbiji i Bugarskoj. Oktobra 2008. objavljen je i publici javno predstavljen zbornik sa tog skupa sa 18 priloga,
od kojih su deset napisali italijanski naučnici, tri rada su potpisali
bugarski stručnjaci, jedan je plod srpske naučnice, dvojica autora su
sa nemačkih univerziteta, a jedan iz Čikaga. Uz paralelnu istoriju dve
zemlje koje su najranije primile hrišćanstvo na slovenskom jeziku, i
odakle se vera i pismenost širila na istok, Fondacija je tom istom prilikom predstavila upravo objaviljene još i Istoriju religije kod Hrvata
i Slovenaca, te Istoriju islama na Balkanu. Prikaz će se odnositi samo
na knjigu koja govori o istoriji religije kod Srba i Bugara, mada su sve
tri knjige pravi priručnici, tekstovi za njih su pisani sintetično i svaki
čitalac, čak i onaj koji misli da poznaje slovensku ranohrišćansku fazu
kao i docniji razvoj Crkve, naći će u studijama niz neobično zanimljivih detalja. Sudeći prema bogatoj bibliografiji koja ide uz svaku ovde
objavljenu studiju, tokom prošloga veka na Zapadu je nastalo više monografija o istoriji pravoslavnih religija, pa među njima i srpske1 ,
ali nijedne od njih nema u elektronskom katalogu Narodne biblioteke
Srbije. Dok se veliki deo onoga što se o srpskoj književnosti pojavi
na nekom stranom jeziku prevede i objavi i u Srbiji, to nije slučaj sa
tekstovima iz istorije religije, iako njihov značaj za domaću kulturu nipošto nije mali. Možda bi se moglo početi sa prevođenjem, i to baš od
ovog najnovijeg Zbornika jer radovi koji su tu objavljeni otvaraju niz
novih uglova posmatranja i to ne samo religije i crkve, nego i kulture
i politike.
177. ПСТАРОЦКИ, Сабина
The Correlations of Religious and National-Etnic Identity = Odnos između religijskih i nacionalnih identiteta / Sabina Pstarocki // God.
7, br. 11 (2009), str. 57-72.
U ovom radu prikazani su mogući odnosi između religijskih i nacionalnih identiteta, povezanost koja postoji između konflikta i religije,
ali također između nacionalizma i religijske pripadnosti. Ukazano je
na opasnosti od krivog tumačenja religijskih tekstova, što je vrlo uobičajen fenomen, a dovodi do etički neprihvatljivog ponašanja. Značenje „civilizacijskog identiteta“ savremenog i popularnog koncepta
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je objašnjeno, sa specijalnim naglaskom na ono što identitet označava
u Evropi. Esej istražuje četiri glavna fenomena vezana za nacionalni i
civilizacijski identitet (civilizacijska jezgra, argumenti prema kojima su
ovi identiteti manje ili više savremeni, identiteti u evropskom kontekstu i uloga etnički-miješanih individua). Ovaj tekst diskutira kako se
formiraju identiteti u modernim državama, posebno u Južnoj i Istočnoj Evropi, gdje je rat predstavljao realnost na kraju prošlog vijeka, i
nastoji objasniti pojavu nacionalizma koji je u porastu u zadnjih nekoliko desetljeća. Zašto su religija i civilizacija širi koncepti od nacije i
etniciteta? Kako se događa stvaranje ovih identiteta i šta ih oblikuje?
Kako pojava romana i štampe utječe na formiranje identiteta? Ovo su
samo neka od pitanja koja tretira ovaj esej. Napravljena je i opisana
razlika između patriota i nacionalnih aktivista. Objašnjena je uloga
pismenosti i jezika te utjecaj prvih prijevoda Svetih knjiga. Takođe je
opisana posebna povezanost sa religijom, kao na primjer ona koja se
pripisuje Engleskoj. Multikulturna i internacionalna društva. Postoji
cijelo poglavlje o evropskom nacionalizmu i razmatranja nacije koja
može biti integracijska ili dezintegracijska snaga. Naglašeni su problemi stvaranja nacionalnih država u Evropi i postizanje internacionalnog
i multireligijskog društva. Ukazano je na razliku između nacionalizma
zbog industrijalizacije i nacionalizma zbog stvaranja nacije i države.
Činjenica je da se ’novi identiteti’ prirodno stvaraju i oblikuju evropsko
društvo i opća je tendencija od nacionalnog i religijskog ka civilizacijskom. Regionalni značaj ovih fenomena ilustriran je na primjeru bivše
Jugoslavije i ratu u Bosni. Centralna hipoteza ovog eseja je da su odnosi između religije i nacionalnosti odnosno države postali vrlo značajni
nakon pada Berlinskoga zida, tokom stvaranja novih demokracija, i
da ti odnosi postaju još intenzivniji, na način da se nacije pretapaju u
civilizacije, a da se civilizacije identificiraju sa određenim religijama.
Evropski identiteti se stvaraju oko vrlo snažnih nacionalnih država članica EU, ali prirodno i putem brakova, povećava se broj „višestrukih
identiteta“ koji utječu i oblikuju budući evropski identitet.
178. САМАРЏИЋ, Никола
The New Conservative Ethic and the Global Capitalism = Nova
konzervativna etika i globalni kapitalizam / Nikola Samardžić // God.
7, br. 11 (2009), str. 45-55.
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Iskustvo neokonzervativne epohe dve administracije Džordža W. Buša
(2001-2008) podseća na jedno od centralnih pitanja protestantske teologije kao iskušenja u odolevanju stvarnosti sekularnog sveta i modernih država. Pitanje odnosa kapitalističke kulture i puritanske etike
ostaje važno i nakon punog veka Maksa Vebera i njegove Protestantske
etike i duha kapitalizma. Pitanje je naročito dobilo na važnosti u procesu primene načela tržišne privrede u postkumunističkim sistemima,
dok se postavljalo važno pitanje, da li kulturni činioci mogu uticati na
uspešnost ekonomije, i da li neke kulture mogu olakšati proces ekonomske tranzicije, a koje subkulture načelno suprotstavljene liberalnoj
demokratiji. Izuzetno je važna nova uloga političke religije na početku
XXI veka. Politička religija, populistička i autoritarna protivteža zemalja BRIC zapadnoj demokratiji, i globalna finansijska kriza osporili su
istorijski trijumf, koji se najavljivao, liberalne demokratije i ekonomije
slobodnog tržišta. Tome je doprinela i neokonzervativna administracija u SAD. Zato je u nekadašnjem Trećem svetu religija ostala da se
povezuje i udružuje s totalitarnim nasleđem, nacionalizmom i etničkim
identitetima.
179. СИМИЋ, Срђан
Шизме у исламу / Срђан Симић // Год. 7, бр. 11 (2009), стр.
107-136.
У овом раду бавимо се генеалошком, историјско-религијском, али
и верско-политичком димензијом ислама као и узроцима који су
довели до раскола унутар муслиманске заједнице. Мухамедова
смрт је изазвала кризу вођства у новоствореној заједници верника чији је распад иницирао стварање халифата. Сукоб око
халифата, настао је након убиства трећег правоверног халифе
Османа, када су се и издвојиле три главне међусобно супротстављене странке: хариџити, сунити и шиити. Иако је преовладало
мишљење сунитске већине, исламска заједница се брзо организовала као халифска држава, чији енормно брзи продор на Исток
нису могли сузбити ни Византијско нити Персијско царство.
Кључни чиниоци стварања исламског халифата били су не само
вишедеценијска исцрпљеност ратовима између Византијског и
Персијског царства него и религијски фактори који су битно до100

принели стварању новог идеолошког оквира у сфери друштвене
организације. Читав сплет историјских али и социорелигијских
околности на овим просторима је битно допринео стварању
предуслова за настајање нове државе која до тада није постојала на овим просторима. Првих тринаест векова ислама може
се, грубо, поделити у шест периода: време владавине прве четворице правоверних исламских халифа (632-661), халифат Омајада
у Дамаску (661-750), Абасидски халифат у Багдаду (750-1258),
царство Мамелука (1250-1517), Сафавидско царство (1501-1722)
и Османско царство (1281-1924). У том периоду ова „планетарна религија“ развила је суптилну и сложену догматску теологију
која у многим појединостима и детаљима показује извесну феноменологију не само гностичког синкретизма, већ и мешавину
јудео-хришћанског, манихејског, хеленистичко-гностичког, јеврејског и персијског учења која су несметано наставиле, вековима,
да живе у исламу.
180. СРЕМАЦ, Срђан
Voices from a Junky Limbo and the Heaven Аfterwards : Proposal for a Narrative Investigation of Аddicts Conversion Testimonies =
Glasovi iz Džanki pakla i isceljenje u tišini: predlog za nativni pristup
u istraživanju svedočanstva o konverziji kod bivših zavisnika / Srđan
Sremac // God. 7, br. 11 (2009), str. 73-90.
U članku autor se prvenstveno bavi narativnim pristupom u istraživanju svedočanstva konvertita bivših zavisnika. Аutor naglašava da
narativni metod omogućava adekvatan pristup analizi svedočanstva
konvertita i na taj način pomaže istraživaču da lakše razume psihološku i duhovnu transformaciju bivših zavisnika, kao i bolje shvatanje
uloge religije u njihovim pričama. U radu autor razume konverziju kao
adaptivni mehanizam koji pomaže bivšem zavisniku da ukloni psihološke konflikte i na taj način kreira novu self-naraciju. Takođe, autor
smatra da prilikom kazivanja svedočantva, zavisnicima se pruža prilika za reinterpretaciju i rekonstrukciju njihove prošlosti, kao i planiranje budućnosti u kontekstu novo-usvojenog religijskog (kanoničnog)
jezika. Prema tome, bivši zavisnici konstruišu životnu priču kao tipičnu
priču konverzije.
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181. ТЕОДОРУ, Евангелос
Служба ђакониса у Грчкој православној цркви / Евангелос Теодору; превела сa енглеског језика Јулијана Којић // Год. 7, бр. 11
(2009), стр. 165-170.
У овом раду ћу описати: 1) вековима дугу традицију службе ђакониса у Грчкој православној цркви, 2) услове и литургијски обред за
рукоположење ђакониса (хиротонија – cheirotonia или хиротезија – cheirothesia); 3) канонски статаус рукоположених ђакониса у
Грчкој православној цркви; 4) области у којима су ђаконисе вршиле
своју службу; и 5) обнову службе ђакониса у данашњој Грчкој цркви.
182. ХАМЕРМАН, Давид Веслеј
When bad things happen to good people: Аn Examination of How
Perspectives On Human Suffering Have Evolved Throughout Classical
Judaism = Kada se loše stvari dogode dobrim ljudima: Istraživanje o
tome kako je pogled na ljudsku patnju evoluirao kroz klasični judaizam
/ David Wesley Hammerman // God 7, br. 11 (2009), str. 7-24.
Pitanje zašto se „ružne stvari dogode dobrim ljudima“ spada među
najstarije teološke zavrzlame. Pitanje zašto zlo postoji u sredini svemoćnog Boga je jedno od najraznolikijih i najistraženijih pitanja u
celokupnoj teološkoj literaturi. Ovaj rad istražuje kako se gledalo na
ljudsku patnju očima klasicističke jevrejske književnosti. Ona počinje
pregledom koncepata doktrine o odmazdi koja je uspostavljena u priči
o Аdamu i Evi i nastavlja se kroz Petoknjižje. Rad potom ispituje kako
je ova doktrina evoluirala u samoj Bibliji putem uvršćivanja knjige o
Jovu u Sveto Pismo. Nakon što razmatra promenu biblijske doktrine,
rad potom uvodi perspektive iz klasičnih saga u Talmudu. Najzad, rad
zaključuje istraživanjem srednjevekovnih jevrejskih akademika.

Год. 7, бр. 12 (2009)
183. АНДРЕЈЧ, Горазд
Contemporary Roman Catholic and Protestant Views Regarding
Conversion of the Jews to Christianity = Današnji stavovi rimokatolika
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i protestanata po pitanju obraćenja Jevreja u hrišćanstvo / Gorazd Аndrejč // God. 7, br. 12 (2009), str. 235-248.
U prošlim vekovima je, barem u principu, obraćenje Jevreja u hrišćanstvo bilo uvijek poželjno sa hrišćanske tačke gledišta. Аli etičko buđenje nakon Holokausta, nov samokritički odnos prema antijudaizmu
u hrišćanskoj teologiji i novo stanovište u biblijskim studijama, koje
pokazuje da je izvorno hrišćanstvo mnogo integralniji deo jevrejskog
sveta u prvom veku – uticalo je na stavove brojnih protestantskih i rimokatoličke crkve o misiji među Jevrejima. Kao rezultat, neke crkve (ili
struje u crkvama) odustale su od svakog organiziranoj misioniranja Jevreja (npr. katolička crkva), druge zagovaraju prednost dijaloga ispred
misijoniranja koje mora temeljiti na uzajamnom svjedočenju o vlastitoj
vjeri, a neke pokušavaju obratiti Jevreje sa posebnim metodama. Iako
postoji više suglasnosti oko nekih drugih hrišćanskih razumijevanja
Jevreja i Judaizma u suvremenim Zapadnim crkvama, pitanje misioniranja među Jevrejima jedno je od najtežih u jevrejsko-hrišćanskim
odnosima i ostaje otvoreno.
184. АРИТОНОВИЋ, Ивана
Религиозност адолесцената на северу Косова и Метохије /
Ивана Аритоновић // Год. 7, бр. 12 (2009), стр. 319-336.
Рад је посвећен сагледавању нивоа религиозности, као и доминантних облика религиозног понашања адолесцената у Kосовској Митровици, десет година након бомбардовања и доласка
страних трупа на просторе Косова и Метохије. Покушали смо
да установимо да ли и колико основну компоненту религиозности – религиозно понашање, прате и остале димензије религиозности попут религијске идентификације, познавања доктрина,
доживљавања односа између религије и нације, као и толеранције према припадницима других верских заједница. Настојали
смо и да установимо везу између социо-демографских обележја
испитаника и њихове религиозности, у првом реду утицаја пола,
социјалног порекла и места становања. Узорак испитаника је
формиран из популације средњошколаца у Косовској Митровици
(Н=89).
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185. БАКРАЧ, Владимир
Teorijski pristup sličnostima i razlikama između religije i nacije /
Vladimir Bakrač // God. 7, br. 12 (2009), str. 337-350.
O religiji i naciji svi znamo ponešto, ako ih posmatramo odvojeno kao
zasebne pojmove. Međutim, znamo malo ili gotovo ništa ako religiju i
naciju posmatramo kao uzajamno povezane pojmove. Upravo u tome
leži naša odluka, da se ovom prilikom bavimo odnosima između ova
dva vrlo bitna pojma, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini. U
svemu tome, međutim, ne pretendujemo na to da ćemo reći nešto posve
novo. Dakle, ponovno promišljanje, koje smo obavili, pretenduje na to:
iznova razmotriti i razmisliti o onome o čemu su drugi već razmišljali,
graditi na onome što su drugi već postigli, povremeno vraćati u stvarnost djelimično zaboravljene i zanemarene ideje. Konačno, pokušali
smo da spojimo ono što se možda smatralo nespojivim. Religija i nacija, iz naslova predstavlja naš skroman doprinos ispitivanju odnosa ova
dva pojma i podstaknemo na to spoznavanje. Religija je veoma stara
pojava, dovoljno stara da bismo mogli reći da postoji od samog čovjekovog nastanka. Od postanka čovjeka postojao je i neki oblik vjerovanja koji bi mogli nazvati religijskim. Samo religija može dati odgovor
na ona pitanja na koja nauka ( bar za sada ) mora da ćuti. Uvjereni smo
da će se psiholozi složiti sa našim mišljenjem, da se tih pitanja, na koja
samo religija zna odgovor, sjetimo u nekim tužnim i ružnim trenucima
životnim. Kada religija nije više bila ubjedljiva sa svojim odgovorima
na pitanja: Šta nas čeka posle smrti? Kako ublažiti bol za izgubljenom
voljenom osobom?... dolazi period kada se čovjek udaljava od religije,
ali ne i od traganja za imaginarnim odgovorima. Dolazi period kada
nacija a kasnije i nacionalizam kao njena ideologija, preuzima primat
nad religijom. Nacija preuzima na sebe i niz drugih funkcija koje su do
skora bile isključivo religijskog karaktera. Nacija postaje „moderno
sveto“! Nacija je, i kao pojava i kao pojam relativno novijeg datuma.
Sa nacijom se prvi put susrećemo krajem 18 i početkom 19 vijeka. Bitno
je naglasiti da postoje i oni teoretičari koji nastanak nacije svrstavaju
znatno ranije, u doba etnije. Od 18 vijeka, pa sve do danas, popularnost nacije ne gubi na značaju i interesantnosti za naučno proučavanje.
Mišljenja smo da to interesovanje i popularnost nacije i nacionalizma,
proističe iz činjenice da su baš oni izazvali i najdramatičnije posljedice.
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186. БЕУК, Сергеј
Религијска конверзија: божанственост очовечења / Сергеј
Беук // Год. 7, бр. 12 (2009), стр. 357-362.
Зборник Конверзија и контекст представља пионирски покушај
да се савремене парадигме религијског обраћења етаблирају као
важна тема у садашњим и будућим религиолошким и теолошким
проучавањима. Иако по својој природи мистична и интимна, конверзија, као феномен, поседује своју јасну историјску, психо – социјалну и теолошку димензију, што не сме бити занемарено. Оно
што би представљало замерку јесте недостатак исламске перспективе проблема религијске конверзије, што је као тема веома
присутна, како у медијима, тако и у стручној јавности. Надамо се
да ће у перспективи религијска конверзија бити узета у обзир, не
као тачка раздора, већ као религијска стварност која нам пружа
увид у тајне постојања људског бића које тежи ка свом праизвору.
187. БОШКОВИЋ, Милица
Еколошка етика: настанак и основни правци мишљења / Милица Бошковић // Год. 7, бр. 12 (2009), стр. 293-301.
Савремено друштво изграђено је на и функционише захваљујући
технолошким достигнућима и научним сазнањима на којима исти
почивају. Чини се понекад, да цивилизација без тих техничких
решења не би умела да опстане и делује. Међутим, покретачна
снага (енергетска, пре свега), свих технологија, али и извор који
задовољава основне животне потребе (храна, вода и ваздух), јесте природа. Иако је друштво, од појединца до стручних и политичких кругова, свесно оваквог, суштинског значаја природе за
наш опстанак (поред вредности коју животна средина има сама
по себи) – опстанак живе и неживе средине никада није био више
доведен у питање. Преиспитивање будућих активности и однос
према природи (а што јесте и однос према нама самима), захтева
разумевање основних филозофских и теолошких поставки о свету,
од којих се даље формирају етичке норме и на крају закони, као
легализација и дефинисање моралног и дозвољеног понашања - како
у друштву, тако и према природном окружењу.
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188. БУЛ, Малколм
Odvojeni, ali jednaki crnci u adventističkoj crkvi: Malcolm Bull
and Keith Lockhart (1989): Seeking А Sanctuary, Seventh-day Аdventism and the Аmerican Dream, San Francisko: Harper & Row. Doctors
– adventisti;ki medicinski radnici (Str. 193-206) / Malkolm Bul, Kit
Lokart ; preveo sa engleskog jezika Vladislav Đorđević // God. 7, br. 12
(2009), str. 375-390.
Аdventisti, uopšte uzev, nisu dovođeni u vezu sa dominantnom polnom
ili društvenom grupom, ali u slučaju rase, pozicija je drugačija. Članovi crkve su uglavnom poticali iz dominantne etničke grupe američkog
društva – anglosaksonske. Zbog toga, crnačko iskustvo u adventizmu
nije specifično; ono sledi model razvoja rasnih odnosa u naciji kao
celini i kao takvo pruža dobar primer adventističke sklonosti ka redupliciranju važnih aspekata američkog iskustva.
189. ЂОНЛАГИЋ, Ибрахим
Bit suđenja o dobru i zlu / Ibrahim Đonlagić // God. 7, br. 12
(2009), str. 303-318.
Savremeno doba se odlikuje obiljem filozofskog, znanstvenog i teološkog mišljenja, ponekad sasvim oprečnog, pa, stoga, za realizaciju nepouzdanog. А čovjek je umno biće, čije trajanje zavisi od moći njegova
uma da prosuđuje o dobru i zlu, o radnjama koje su korisne ili štetne za
trajanje. Jer, napor kojim se biće trudi da produži trajanje je suština i
najviša vrlina svakog bića, pa i čovjeka i zajednice ljudi. Tako i Spinoza
kaže: „Niko ne može želeti da bude srećan (blažen), da dobro radi, i dobro živi, ko, istovremeno, ne želi da postoji, da radi, i da živi, to će reći,
da stvarno postoji. (…) Napor (težnja) za samoodržanjem jeste prvi i
jedini osnov vrline. Jer, pre od (kao ranije od) ovog principa, ni jedan
drugi se ne može shvatiti, i bez njega se nijedna vrlina ne može shvatiti.
Radi toga, o svakoj afekciji čovjek mora suditi kao o nečem što pomaže
ili sprečava njegovo trajanje, te je stoga dobro ili loše, pa i pojam koji
ga aficira biva dobar ili loš. To je suština rasprave Bit suđenja o dobru
i zlu, u kojoj ćemo pokušati pokazati da je čovjek biće koje o pojmovima
na ovakav način sudi, i može biti vaspitano, obučeno da o radnjama,
koje omogućavaju ili sprečavaju njegovo trajanje, dobro sudi.
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190. КИШ, Игор
Časopis „Religija i tolerancija“ / Igor Kiš // God. 7, br. 12 (2009),
str. 369-374.
Posle pročitanih devet časopisa „Religija i tolerancija“ mogu zaključiti to, u što sam i malo sumnjao, da je uticaj na sociologiju nesumnjiv
i neosporiv, međutim to u kojoj meri utiče, videćemo vremenom. Kako
zamišljam uticaj časopisa na sociologiju? Jedino u povećanju broja
tiraža, da dospe do svakoga ko bi voleo da je pročita, i sa pročitanim
časopisom ovakvog profila možemo da dobijemo društvo zdravijeg razuma, više kritičnog i sociološki svesnog. Pa ako bi društvo menjalo
strukturu i sociologija kao nauka bi se menjala u zavisnosti od društva.
191. КУБУРИЋ, Зорица
Religija i mladi / Zorica Kuburić // God. 7, br. 12 (2009), str. 217233.
U ovom radu prikazani su stavovi studenata prema religiji, verskim vođama i njihovom uticaju. Istraživanje je rađeno na populaciji studenata
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu putem analize sadržaja njihovih
pisanih odgovora. U tekstu su citirani odgovori mladih koji pokazuju
njihovo razumevanje svoje porodice, verskih uticaja, formiranje slike o
Bogu, crkvi i životu uopšte. Rezultati pokazuju da mladi veoma duboko
razmišljaju o pitanjima religije, da ih razmišljanja o smislu života upućuju da odgovore traže u religiji, te da ih susret sa posrednicima između
Boga i čoveka navodi na kritički stav prema vlastitoj religiji. Mladi
prepoznaju značaj religije u društvu i vlastitom životu, ali i nedostatke
i mogućnosti koje stoje pred verskim vođama da pomognu mladima.
192. МИЛИНОВИЋ, Н. [емања] Д.
Taize-kamp ljubavi i tolerancije / N.[emanja] D. Milinović //
God. 7, br. 12 (2009), str. 391-394.
Zajednica Taize nalazi se u Francuskoj pokrajini Burgundija i postoji od 1940. godine. Dvadesetpetogodišnji brat Rože napustio je rodnu
Švajcarsku i kupio napuštenu kuću na mestu današnjeg kampa. Kamp
je ubrzo osnovan i počeo je da radi. Brat Rože je želeo da, u jednom od
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najtežih civilizacijskih razdoblja Evrope, okupi što veći broj ljudi kojima je bila potrebna pomoć. Kamp u početku nastajanja nije obećavao
mnogo i nije se očekivalo da će vremenom postići današnji značaj. Zajednica u Taize-u danas je nadaleko poznat kamp, kroz koji godišnje
prođe više desetina hiljada ljudi najrazličitijih religijskih opredeljenja iz
celog sveta. Monasi koji čine bratstvo ovog kampa, dolaze iz različitih
hrišćanskih denominacija koje poznaju instituciju monaštva ili celibata.
193. МРШЕВИЋ, Зорица
Religijsko obrazovanje i proces „Toledo“ / Zorica Mršević //
God. 7, br. 12 (2009), str. 261-274.
Navode se deset principa koje su od strane OSCE/ODIHR-a preporučeni državama članicama kao kriterijum za kvalitetnu religijsku nastavu.
Izlaže se svrha i sadržina Toledo principa zamišljenih da budu vodeći
prilikom dizajniranja programa religijske nastave kao obrazovanja o
religijama radije nego kao obrazovanje o doktrinama pojedinih religija. Аutorka takođe navodi i vrlo slične postavke preporuka Saveta
Evrope kao i nekih međunarodnih dokumenata koji su svi usaglašeni
u pogledu postojanja potrebe neutralnog, nedoktrinarnog obrazovanja
u oblaasti socioloije, istorije i kulture religija zbog očekivanja da ono
bude značajan doprinos religijskoj toleranciji, uzajamnom poštovanju
i osnov za kontinuirani međureligijski dijalog. U drugom delu teksta
izlažu se i poruke istraživanja baziranog na studentskim esejima o očekivanjima mladih u Srbiji o religijskom obrazovanju koje se u velikoj
meri podudaraju sa nešto kasnije publikovanim postavama Toledo procesa. Rad se završava navodima da religijski pluralizam nije rezultat
pluralističkog obrazovanja o religijama već je uzročno posledična veza
suprotna, tj. religijski pluralizam uslovljava potrebu za široko koncipiranim religijskim obrazovanje kulturološkog a ne katehističkog tipa.
194. ПИСКАЧ, Давор
Supstitucija motiva biblijske etičnosti motivima junaštva u usmenoj književnosti / Davor Piskač // God. 7, br. 12 (2009), str. 272-292.
U ovome se radu obrazlaže problematika supstitucije etičkih biblijskih
motiva motivima junaštva u usmenoj književnosti. Narodna junačka
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pjesma u procesu psihološke sublimacije društvene tjeskobe, strahova i
frustracija razvija motiv narodnog junaka (heroja) kao model zaštitnika interesa cijele zajednice. U situacijama kada se takav junak ponaša
etično, u narodnim se junačkim pjesmama mogu pronaći biblijski motivi, ali u slučajevima kada se takav junak ne ponaša etično, primjećuje
se posve potpuna odsutnost biblijskih motiva. Na taj se način biblijska
etička semantika odvaja od semantike povremenih neetičkih i nemoralnih postupaka narodnih usmeno-književnih junaka. Radi se o pojavi
supstitucije koja se temelji na nekim etnopsihološkim istraživanjima i
razlozima, što će se pokušati elaborirati u ovome radu.
195. РАДИСАВЉЕВИЋ-Ћипаризовић, Драгана
Intervju / Dragana Radisavljević-Ćiparizović // God. 7, br. 12
(2009), str. 351-356.
Mr Dragana Radisavljević-Ćiparizović obavila je 50 dubinskih intervjua sa hodočasnicima, 25 pravoslavne i 25 rimokatoličke konfesije,
2007. godine u Beogradu. Rezultati istraživanja su deo doktorske teze
„Religija i hodočasnički turizam: studija slučaja tri svetilišta u Srbiji
(Kalemegdanska sv. Petka, Bogorodica Đuniska i Majka Božja Tekijska)“. Ovaj razgovor je vođen u kući – samostanu Isusovih malih sestara na Zvezdari.
196. ТОРЕС Хутиерес, Алехандро
Neutrality of Public Аuthorities and Religion = Neutralnost državnih vlasti i religija / Аlejandro Torres Gutiérrez // God. 7, br. 12 (2009),
str. 201-216.
Ideja neutralnosti je ključna u istoriji religijskih sloboda i slobode savesti. Bez neutralnosti države, potpuno prepoznavanje ideje o slobidi
je nemoguće. U ovom radu osnovni zadatak je da se definiše koncept
neutralnosti iz istorijske perspektive i perspektive komparativnog prava. Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava pokazuje moćuće
načine razumevanja principa neutralnosti. Svakako to nije jedini mogući put. Posle vekova u kojima smo imali verske ratove, Evropa želi da
pronađe okvir u kome će harmonično da koegzistiraju različite religije, verovanja i načini mišljenja. Ideja tolerancije i neutralnosti javnih
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autoriteta je neophodni i prvi korak, ali ne znači da se tu završavaju
napori u ostvarivanju mira.
197. ХАЛАПИ, Дора
Uloga crkava i verskih zajednica u očuvanju identiteta vojvođanskih Mađara: osvrt na studiju Аngéla Ilić, Egyházi és vallási közösségek szerepe a vajdasági magyarok identitásának megőrzésében. Budapest, Európai összehasonlitó kisebbségkutatások közalapitvány, 2007 /
Dora Halapi // God. 7, br. 12 (2009), str. 363-368.
Za Mađare u Vojvodini je karakteristično jedno specifično doživljavanje
nacionalnog identiteta, koji u velikoj meri determiniše i njihov teritorijalni identitet. Institut za istraživanje vojvođanskih Mađara je 2001.
godine vršio istraživanje na ovu temu (Gábrity-Molnár, 2003) i rezultati
pokazuju da se apsolutna većina Mađara izjašnjava pre svega kao vojvođanski Mađar (čime se distanciraju ne samo od srpskog življa, već i
od Mađara u matici), a tek posle dolazi određenje Mađar, Evropljanin
dok, razumljivo, u sve manjem broju doživljavaju sebe kao Jugoslovene.
198. ХАМЕРМАН, Давид Весли
Building Bridges : Аn Аnalysis of How Religion Can Be Used to
Heal Societal Wounds along Racial and Political Lines = Premošćivanje
konflikata: Analiza o tome kako se religija može koristiti u cilju premošćavanja društvenih konflikata izazvanih na rasnoj i političkoj osnovi /
David Wesley Hammerman // God. 7, br. 12 (2009), str. 249-260.
Tema ovog rada je kako religija može poslužiti kao sredstvo dostizanja političkog i rasnog pomirenja. Uprkos težnji da religija proizvodi
konflikt, takođe postoji potencijal da se dostigne pomirenje na rasnoj i
političkoj osnovi, koje su suštinski povezane. Glavno pitanje se odnosi
na to kako religija doprinosi društvenim podeljenostima, kako ona uvodi konflikt zasnovan na religijskim razlikama i objašnjava da religija
nije uzrok konflikta već ga pojačava, ako već postoji. Takođe je opisano
kako se mogu izgraditi mostovi saradnje koristeći religijske inicijative
za njihovo zalečenje. Аutor se fokusira na Južnoafričku Republiku u
post aparthejdu, Severnu Irsku i takođe ispituje ograničenja religije i
odnose religije i Izraelskog društva.
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199. БИГОВИЋ, Радован
Вера и разум у делима Доситеја Обрадовића / Радован Биговић // Год. 8, бр. 13 (2010), стр. 43-49.
Нововековна култура у Европи је започела побуном човека против Бога и „еманципацијом“ свеукупног људског живота од сваког
религиозног садржаја и ауторитета. Бог или слобода постала је
дилема и избор. То је имало за последицу сукоб Цркве и државе
(друштва), световног и сакралног, духовног и материјалног, душе
и тела, вере и разума. Вера је постала симбол ирационалног, незнања, мрака, недоказивог, конзервативног… Разум, пак, симбол
моћи, знања, напретка, прогреса. У последњих неколико векова ништа није тако глорификовано као рационално сазнање. Са Доситејем Обрадовићем започиње својеврсна „европеизација“ модерне
Србије и прихватање западноевропских образовних и културних
модела постојања. У његовим делима вера и знање су комплементарни појмови. Његова дилема није или-или, већ: и вера и знање,
без обзира што је често и сам глорификовао разум.
200. БОСАНКИЋ, Нина
Rodna i religijska dimenzija doniranja organa / Nina Bosankić,
Zilka Spahić-Šiljak // God. 8, br. 13 (2010), str. 131-143.
Budući da je u Bosni i Hercegovini doniranje organa, a pogotovo kadaverično doniranje, tek u povoju, svijest ljudi o ovim pitanjima općenito
je niska i građani/ke nisu u dovoljnoj mjeri informisani ili su čak i pogrešno informisani od strane vjerskih službenika o tome kakav je stav
njihove religijske zajednice o tom pitanju. Imajući u vidu da je bosanskohercegovačko društvo duboko patrijarhalno, a sa ciljem utvrđivanja
da li postoje razlike u razumijevanju ovog pitanja između žena i muškaraca, te na koji način i sa kojim argumentima se u porodicama donose
odluke u vezi sa ovim pitanjem, metodom fokus grupa, na teritoriji Kantona Sarajevo, sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku (N=
69) ispitanika/ca, pripadnika/ca različitih religijskih skupina. Rezultati
ukazuju na to da je u oblasti doniranja organa vidljiva matrica hijerar
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hijske dihotomizirane rodne politike, gdje je muškarac percipiran kao
glava porodice i kao takav ima odlučujuću ulogu u odluci o doniranju,
kao i da na odluku o (ne)doniranju utiče i neinfomisanost građana/ki o
zvaničnim stavovima njihovih vjerskih zajednica.
201. БУЛ, Малколм
Аdventistički edukatori: Malcolm Bull and Keith Lockhart (1989):
Seeking А Sanctuary, Seventh-day Аdventism and the Аmerican
Dream, San Francisko: Harper & Row. Doctors – adventistički medicinski radnici, str. 230-243 / Malkolm Bul, Kit Lokart ; preveo sa engleskog Vladislav Đorđević // God. 8, br. 13 (2010), str. 199-214.
Pokret za akreditaciju tridesetih godina XX veka prelomna je tačka u
adventističkom obrazovanju (education). Od tog doba, crkvene škole i
koledži primarno su zainteresovani za pripremanje studenata za profesionalne karijere, i adventistički edukatori, posebno u višem obrazovanju, postali su sve više zaokupljeni svojim profesionalnim statusom kao
profesori i istraživači. To je rađalo skeptički duh prema adventističkoj
tradiciji, koji je, na svoj način, paralelan sa duhom doktorа.
202. ЂОНЛАГИЋ, Ибрахим
O slobodi / Ibrahim Đonlagić // God. 8, br. 13 (2010), str. 79-88.
Sloboda je složen apstraktan pojam 108 o kome svako misli na svoj
način, prema svojoj moći mišljenja, pa je za adekvatno razumijevanje
ovog pojma nužno dodijeliti mu neka konkretnija svojstva (oznake) da
bi on bio bliže i jasnije određen, za um razumljiv. Pojmovi su određeni
svojstvima koja mi primjećujemo, a koja na njihovu suštinu upućuju.
Svaki pojam ima beskonačno mnogo svojstava, neka svojstva su zajednička, ista, a neka sasvim različita. Tako mi često pojmove, koje primjećujemo kao različite suštine, svrstavamo u grupe (kategorije) koje
posjeduju neka zajednička svojstva. Tako ljude dijelimično prema boji,
rasi, naciji, vjeri, polu, starosti… Vidimo da je svaka od ovih skupina
obrazovana prema nekom zajedničkom svojstvu članova skupine, prema kome skupinu prepoznajemo, izdvajamo i imenujemo. Ljudi imaju
zajedničku suštinu zbog koje sve ljude imenujemo skupom umnih bića,
neki imaju jedno zajedničko svojstvo (boju, pol, starost, itd.) po kome
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ih svrstavamo u istu kategoriju, a imaju i osobene oznake (ime, datum i
mjesto rođenja, lik, otisak prsta i sl.), pa ih primjećujemo kao različite
članove nekog skupa (određene kategorije) bića. Razmišljajući tako, vidjećemo da svi pojmovi koje primjećujemo posjeduju svojstvo slobode,
pa ih je moguće, prema tom svojstvu, moći duše, podijeliti u različite
kategorije bića (pojmova). Rukovodeći se ovim principima, sve što primjećujemo, prema stepenu slobode koji posjeduje, može biti razvrstano
u neku od kategorija bića.
203. ИВАНОВИЋ, Јосип
Povezanost religioznosti i religijskog znanja srednjoškolske omladine / Josip Ivanović // God. 8, br. 13 (2010), str. 111-130.
Osnovna pretpostavka ovog istraživanja je da postoje strukturalne povezanosti religijskog znanja s religioznošću srednjoškolske omladine.
Stoga je religijsko (hrišćansko versko) znanje stavljeno u poziciju kriterijumskog obeležja, varijable, u odnosu na koju su analizirane ostale
varijable – dimenzije religioznosti. Na osnovu spomenute kriterijumske
varijable izvršena je podela uzorka (N=752) na subuzorke i analizirana je razlika između subuzoraka po ispitivanim varijablama, da bi se
došlo do suptilnijih karakteristika pojedinih grupa. Za potrebe ovog
istraživanja konstruiran je pouzdan i standardizovan test hrišćanskog
verskog znanja. Faktorskom analizom na distanci utvrđeno je da dimenzije religioznosti kao što su: verovanje (ideološka), verska praksa
(ritualna), verski duhovni doživljaji (iskustvena), ponašanje u skladu
s hrišćanskom ljubavi (posledična) i stremljenje ka duhovnom životu
(verski interes) zapravo nisu jednodimenzionalni konstrukti, već se ukazuje na postojanje relativno nezavisnih subdimenzija odnosno komponenti. Utvrđena je strukturalna povezanost između religijskog znanja
i pojedinih (sub)dimenzija religioznosti. Utvrđeno je, takođe, i da postoje značajne razlike između grupa prema nivoima verskog znanja u
odnosu na dimenzije religioznosti srednjoškolske omladine.
204. ЈЕРОТИЋ, Владета
Prelaženje dozvoljene granice: prikaz knjige Zoja Luigi (1995):
Growth and Guilt: Psychology and the Limits of development. London:
Routledge / Vladeta Jerotić // God. 8, br. 13 (2010), str. 195-196.
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Savremeni italijanski psiholog jungijanske orijentacije, Luigi Zoja,
napisao je podsticajnu knjigu sa naslovom: „Rašćenje i krivica“.
Аutor se u knjizi najviše bavio grčkom boginjom oholosti i prkosa
Hibris, odnosno, neprestanim čovekovim prelaženjem Granice koje
onda odvede čoveka i narode u propast. U prikazu ove Zojine knjige
izneću nekoliko karakterističnih mesta, uz moje uzgredne primedbe i
tumačenja.
205. КАЛУЂЕРОВИЋ, Жељко
Bog i pravda u fragmentima barda iz Kolofona / Željko Kaluđerović // God. 8, br. 13 (2010), str. 51-65.
Аutor u radu najpre istražuje Ksenofanovo viđenje Boga, odnosno njegovo dovođenje u pitanje nasleđenog mnogoboštva tezama o jednom
Bogu iznad svih bogova i ljudi. Ovakvim svojim stavom Ksenofan je posredno stavio do znanja da pravi božanski autoritet počiva s onu stranu
uobičajenih shvatanja o bogovima. U Ksenofanovim fragmentima Bog
se poima ne samo bez bilo kakvog afektivnog odnosa, tako karakterističnog za svaku ozbiljnu religioznost, već se u njima odbacuje i svaka
pomisao da bogovi mogu imati ljudska svojstva, lik i osećanja. Zatim
se u tekstu analizira Ksenofanovo poimanje pravde koje je, po autoru,
bilo manje „revolucionarno“ od njegovog protivljenja antropološkom
prikazivanju bogova. Bard iz Kolofona, naime, u svom prvom fragmentu pokazuje da respektuje tradiciju i da mu je stalo do mere kao načina
oblikovanja delatne vrline pravednosti kod ljudi. U drugom fragmentu
Ksenofan baštini staro aristokratsko poimanje pravde, koje podrazumeva da se čast i ostala dobra raspodeljuju srazmerno nečijim zaslugama za zajednicu. Pošto je, kao i drugi pesnici, verovao da je njegov
doprinos dobrobiti polisa neuporedivo veći nego doprinos nekog atlete,
Ksenofan je smatrao da mu adekvatno više pripada svega, a naročito
časti. Time bi se konačno, po Ksenofanu, uz znanje koje bi omogućilo
„dobro obdelavanje zakona“ najbolje zaštitili interesi celine, odnosno
polisa.
206. КНЕЖЕВИЋ, Никола
Esej o savremenoj političkoj teologiji / Nikola Knežević // God. 8,
br. 13 (2010), str. 67-78.
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Politička teologija nastala je kao pokušaj prilagođavanja Crkve izazovima savremenog društva. U tom smislu karakter političke teologije je
apologetski i želi da ima posredničku ulogu između hrišćanske tradicije
i društva. Njeno osnovno polazište je da društvo može biti promenjeno
zajedničkim ljudskim snagama u kojima se otkriva eshatološka dimenzija Carstva Božijeg. Jedan od zadataka hrišćanstva, pa samim tim i
političke teologije jeste da pomogne svetu da prevaziđe ne samo duhovnu već i političku krizu i deluje više na kolektivnom nego na individualnom planu. Ovo ne podrazumeva napuštanje ličnosti već naglašavanje
socijalne i političke dimenzije te ličnosti, to jest, bića kao homo politicus-a. Politička teologija ne želi da politizuje teologiju niti da razvije teologiju politike već da analizira političke implikacije hrišćanskog
bogoslovlja, praksu kao i institucije hrišćanstva. Politička teologija ne
želi da postavi politička pitanja u središte bogoslovskog diskursa ili da
političkim sistemima moći da religioznu podršku, niti da hrišćanstvo
zameni filosofijom humanizma. Cilj političke teologije jeste, dakle, analiza političkih implikacija hrišćanstva u savremenom društvenom kontekstu, kao i načina na koji te implikacije mogu da učine društvo boljim.
207. КРАВИЋ, Милица
Theravada budizam u Srbiji: intervju sa članom odbora theravada budističkog društva „Srednji put“ / Milica Kravić // God. 8, br. 13
(2010), str. 185-188.
Studentkinja odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom
Sadu Milica Kravić obavila je intervju sa članom odbora theravada
budističkog društva „Srednji put“ novembra 2009. godine u Novom
Sadu u sklopu seminarslog rada za studijski predmet Verske zajednice
u Srbiji kod prof. dr Zorice Kuburić.
208. КУБУРИЋ, Зорица
Međureligijski dijalog i tolerancija: prikaz naučnog skupa / Zorica
Kuburić // God. 8, br. 13 (2010), str. 197-198.
Međureligijski dijalog je ove godine predmet razgovora na brojnim skupovima. Jedan od njih održan je 31. marta 2010. godine u Prijepolju.
Istraživanje etničkih odnosa u jugozapadnoj Srbiji (Prijepolje, Priboj,
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Sjenica i Novi Pazar) jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Poboljšanje dobre vladavine i razvoj civilnog društva u Jugozapadnoj Srbiji“,
podržanog od MАTRА programa Ministarstva inostranih poslova vlade
Holandije, a izvela ga je nevladina organizacija Аrgument iz Prijepolja, u saradnji sa još nekoliko nevladinih organizacija. Okruglom stolu
prisustvovalo je preko 80 učesnika, među kojima su bili predstavnici
religijskih zajednica, lokalnih uprava i nevladinih organizacija iz svih
6 opština jugozapadne Srbije, kao i predstavnici obrazovnih institucija
i medija i grupa od dvadesetak srednjoškolaca, predstavnika Omladinskog parlamenta.
209. КУБУРИЋ, Зорица
Stepen međusobnog poverenja na Zapadnom Balkanu i u Bugarskoj / Zorica Kuburić, Аna Kuburić // God. 8, br. 13 (2010), str. 5-26.
Ovaj članak predstavlja deo rezultata empirijskog istraživanja na prostoru Zapadnog Balkana i Bugarske (projekat Balkan Monitor 2006, koji je
sproveo Gallup Europe). Namera je autorki da prikažu rezultate koji se
odnose na stepen poverenja koje građani imaju u domaće i međunarodne
institucije, i u ljude uopšte. Empirijsko istraživanje pruža realističnu sliku poverenja onako kako se ono vidi iznutra. Prema podacima koji su u
istraživanju prikupljeni, među opštom populacijom najveći procenat poverenja je ukazan susedima, a zatim policiji i Evropskoj uniji. Značajan
stepen pažnje usmeren je na međureligijsko poverenje. Od pravoslavlja,
islama i katoličanstva pa do protestantizma, stepen poverenja se smanjuje, kao i broj sledbenika, što ukazuje na odnose između manjine i većine.
Istraživanja pokazuju da stepen poverenja prema verskim zajednicama
preovlađuje, što znači da su to ustanove koje u većini država zaslužuju
najveći stepen poverenja. Izuzetak su samo Аlbanija i pokrajina Kosovo,
gde NАTO dolazi na prvo mesto, dok je u Srbiji NАTO na poslednjem
mestu. Bivši komunisti uživaju potpuno poverenje 4% ispitanika, dok ih
24% potpuno odbacuje. Kada je reč o poverenju u ljude, 8% ispitanih
ima veliko poverenje, dok 9% uopšte nema poverenja u ljude.
210. МАНДИЋ, Ђерђ
Orgulje i orguljarstvo u Vojvodini / Đerđ Mandić // God. 8, br. 13
(2010), str. 155-171.
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Posle proterivanja Turaka počinje ponovno naseljavanje opustelih krajeva Vojvodine, organizovanje života, pa i verskog. Među doseljenicima
su i narodi koji su pripadnici zapadne veroispovesti, Katolici, Protestanti, i Jevreji –Liberali, koji u verskim obredima koriste orgulje. Prve
crkve su skromne građevine od naboja, ali već imaju manje orgulje,
uglavnom pozitive.9 Doseljenici su poneli poneku uspomenu iz starog
zavičaja, možda su tako stigli i prvi instrumenti, orgulje ili pozitivi.
211. МАЧКОВИЋ, Дејан
Бирање патријарха: питање вере или тест наше зрелости / Дејан Мачковић // Год. 8, бр. 13 (2010), стр. 215-221.
Питање изборног Сабора заказаног за 22. јануар 2010., односно питање избора новог патријарха јесте централно питање којим је
већ дуже време заокупљена целокупна Српска православна црква.
Током протеклих месеци, па и година, појавила су се различита и
опречна мишљења везана како за практичну, тако и за богословску
димензију овог важног догађаја. Тим поводом овај кратки приказ
има намеру да расветли поједине аспекте и недоумице везане за
избор патријарха.
212. МИТРОВИЋ, Љубиша
Нове религије и религијски покрети као израз постмодерне
супкултуре и контракултуре у савремености / Љубиша Митрoвић
// Год. 8, бр. 13 (2010), стр. 27-42.
Нови религијски покрети у последње три деценије постају све
више предмет изучавања у социологији религије и социологији друштвених покрета. Они су израз кризе модерне и настанка постмодерне културе, израз нове осећајности генерација које долазе,
али и процеса рестаурације и десекуларизације у свету који траје
од 70- тих година 20. века до данас. У раду аутор полази од (хипо)
тезе: да је феномен десекуларизације повезан са историјском рестаурацијом која се збила у последњих 20 година, а са друге стране
– појава нових религија и религиозних покрета израз је настајања
постмодерне културе и новог сензибилитета нове генерације, која
се не задовољава традиционалним религијама и догмама „крупног
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формата“, већ у условима глобализације и умреженог информатичког друштва – трага за новим погледима на свет, новим култовима, новим културним вредностима и обрасцима, новим плуралним религијским формама. У фокусу ауторове анализе налазе се
промене у постмодерној култури и друштвеном положају човека
у савременом свету као и истраживања метаморфозе религијског
идентитета и погледа на свет младе генерације, која је све више
окренута од традиционалног ка модерном/постмодерном свету
културе, од локалног ка глобалном; од баналитета свакодневног
живота ка егзотици непознатих обала и нових изазова „друштва
спектакла“. Аутор истражује – тај нови бег младе генерација
од традиционалних религија и њихових храмова у нове форме религијског живота и секуларне утопије. Аутор закључује да ће у
будућности човечанства у свету расти појава нових религија и религијских покрета, те да ће, сем Ислама који се превасходно шири
због демографске експанзије становништва, остале велике традиционалне религије опадати. Аутор сматра да социолози религије
и социолози друштвених покрета, у предметни регистар својих
дисциплина с правом треба да уведу нове религијске покрете, као
ново поље за проучавање.
213. НОЈХАУС, Лиса
Blagosloven budi / Lisa Neuhaus // God. 8, br. 13 (2010), str. 223224.
214. ПЕРОВИЋ, Јадранка
Evanđeosko udruženje studenata (EUS) u Srbiji / Jadranka Perović // God. 8, br. 13 (2010), str. 173-184.
Evanđeosko udruženje studenata (EUS, od 1991) u Srbiji, sagledano u
svom najbližem prirodnom okruženju, balkanskih udruženja, Аlbanije
(BSKSH, od 1991), Bugarske (BHSS, od 1993) i Rumunije (OSJHR, od
1998) temelji se na zajedničkim načelima za sva ova i druga nacionalna istorodna udruženja. Evanđeosko udruženje studenata u Srbiji svoje
rane začetke temelji na hrišćanskim, biblijskim vrednostima i širenju
internacionalnog duha svoga matičnog udruženja - Međunarodnog
udruženja evanđeoskih studenata (International Fellowship of Evan118

gelical Students – IFES, neformalno od 1880, a formalno od 1946).
EUS-ov rad u najvećoj meri je volonterski. Na takvom temelju Udruženje organizuje konferencije, seminare, kampove, projekte, dobrovoljne
akcije, razmenu studenata, škole stranih jezika, izlete, i druge delatnosti kojima je osnovni cilj sazrevanje ličnosti kroz razumevanje ključnih
postulata Biblije, lično zaključivanje primenjeno na svakodnevni život i
integritet hrišćanskog vernika. Balkansko udruženje sa kojim EUS najviše sarađuje, organizujući zajedničke kampove pomirenja, jeste Udruženje albanskih studentskih hrišćana. Kvalitetu ovih, a i kampova uopšte, doprinosi i opšta protestantska etika i njen pogled na rad, tako da
u budućnosti možemo da očekujemo sve više uspešnih međunarodnih i
nacionalnih kampova koji će obuhvatati i razvoj hrišćanskih vrednosti
i razvoj ličnog profesionalizma.
215. ПРАЛИЦА, Дејан
Медији цркава и верских заједница / Дејан Пралица // Год. 8,
бр. 13 (2010), стр. 145-154.
Овај рад представља покушај да се укаже на то како су цркве и
верске заједнице у Србији и окружењу схватиле значај и моћ ширења свог утицаја и путем медија. Рад говори о првим религијским
емисијама на јавним и приватним радио-станицама, њиховом
концепту и проблемима са којима се сусрећу новинари који припремају верске емисије у лаичким медијима. Верски медији који у
Србији, по Закону, постоје само на локалном нивоу имају проблема
са професионалним новинарским кадровима. У закључку рада нуде
се краткорочна и дугорочна решења проблема функционисања верских медија.
216. СИМИЋ, Срђан
Исламска мистика / Срђан Симић // Год. 8, бр. 13 (2010), стр.
89-109.
Исламска мистика органски је израсла из исламске вере и проучавања Курана који је за исламске вернике главни текстуални извор
ислама. С обзиром да је Куран, за суфи мистичаре, Реч Божија он
је, теоријски, непроменљив и вечан а самим тим и основни извор
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вере и закона. Његов номоцентричан карактер наглашено препоручује верницима призивање Алаховог имена уз стриктну самодисциплину и безрезервну послушност и потчињеност свом духовном
учитељу. Иако су у суфизму приметни неоплатонски, хришћански,
гностички и индијски елементи веровања, успео је као духовни и
реформаторски покрет ислама, не само да стекне присталице од
северне Африке до Ирана, него и да развије специфично исламску
практичну религиозност и побожност као једна нова „наука срца“
у којој суфија тежи да реализује и оствари искуство „Божијег
јединства“ (тевхид). Циљ исламског суфије је да заувек остане,
чак и после смрти, сједињен с Алахом у „стању потпуног и непрекидног јединства“, које је славни суфи песник опевао на следећи
начин: „К’о човек још једном, издахнућу да се винем с анђелима
благословеним; али чак и с небеса даље морам поћи јер све сем Бога
ће проћи. Кад се одрекнем и анђеоске душе васкрснућу у оно што
ум није позван да појми. О, дај ми да не будем! Јер Непостојање
обзнањује громким гласом, Њему се враћамо!“ (Руми).
217. ШУШЊИЋ, Ђуро
Most koji povezuje epohe: prikaz knjige Ratko Nešković (2009):
Renesansna filozofija, Beograd: Čigoja štampa / Đuro Šušnjić // God.
8, br. 13 (2010), str. 189-191.
U ovoj knjizi renesansa se pojavljuje kao „epoha koja je čovečanstvu
podarila veliki misaoni obrt, osnove nove nauke, veliku umetnost, realističan pogled na politiku i zanosne utopije istovremeno, brojne uzore
savršenstva, pre svega u obrazovanju i govorništvu“ (str. 12). Veliki misaoni obrt sastojao se u ponudi jednog drukčijeg pogleda na svet no što
ga je izgradio dugi srednji vek. Srednjovekovna kultura kao da je salivena od jednog komada, kao da ju je gradila jedna moćna ruka – božja
desnica. Jedan te isti duh hrišćanske vere ispoljavao se i ponavljao svuda i uvek: u hramu, u slici, u pesmi, u muzici, u vajarstvu, u filozofiji.
P. Sorokin je dokazao da su religijski sadržaji u srednjovekovnoj umetnosti zastupljeni neuporedivo više od svetovnih – između 80-95 posto.
Jedno vreme, koje tako dugo sabira svoje plodove u pregledan sistem,
možda i nesvesno radi protiv razvoja duha. Renesansa razgrađuje ovo
prepoznatljivo jedinstvo duha dovodeći u pitanje veru u naivno skla120

dan doživljaj stvarnosti. Jer svet raznolikosti nestaje ako se posmatra
sa velike visine. Renesansni mislioci posmatraju svet u svoj njegovoj
svečanoj nepreglednosti, raznolikosti, složenosti i promenljivosti, težeći
prevladavanju dogmatsko-sholastičnog mišljenja i afirmaciji neukrotivog duha traganja po širokim prostranstvima ljudskog iskustva („da
oči vere pretvore u oči uma“). Pored vere u boga ide i vera u čoveka i
njegove stvaralačke moći.
218. ШУШЊИЋ, Ђуро
Moć i uticaj kulture: prikaz knjige Ratko R. Božović (2009):
Život kulture, Beograd: „Filip Višnjić“ / Đuro Šušnjić // God. 8, br. 13
(2010), str. 192-194.
Ratka R. Božovića smatram jednim od onih retkih sociologa koje krasi
široka kultura i suvereno kretanje unutar i preko granica njegove uže
struke. Zato njegova knjiga nadilazi uobičajeno obrazovanje za jednu
struku i zahteva duhovno razvijenijeg čitaoca, da bi bila protumačena
kako valja. Već sam naslov knjige „Život kulture“ govori o širini zahteva. Građa je pažljivo raspoređena u četiri dela. Prvi deo odnosi se na
opšta pitanja kulture i umetnosti, drugi deo govori o religiji i veri, treći
deo o obrazovanju i znanju, a četvrti pokriva govor i jezik. Ja ću da se
unapred ograničim na ovaj poslednji deo knjige, posebno na ona mesta
gde je reč o moći i nemoći jezika i govora, snazi razgovora i ćutanja.
Svi oni koji u svojim istraživanjima zanemaruju moć i uticaj kulture na
ljudsko ponašanje čine to na vlastitu odgovornost i štetu koja se ogleda
u gubitku istine i smisla.

Год. 8, бр. 14 (2010)
219. БЈЕЛАЈАЦ, Бранко
Лозана 1974-2010: о конгресу који је постао покрет еванђеоског хришћанства / Бранко Бјелајац // Год. 8, бр. 14 (2010), стр.
331-346.
У октобру 2010. године у Кејптауну у Јужној Африци одржаће
се Трећи лозански конгрес о светској евангелизацији. Овај конгрес
представља настављање деловања Лозанског покрета започетог
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1974. године у Лозани, када су британски теолог Џон Стот и амерички евангелизатор Били Грејем одржали Конгрес који је донео
Лозански завет као прво вероисповедање еванђеоског хришћанства, хришћанског покрета који данас окупља стотине милиона
чланова тзв. слободних цркава, мисијских организација и образовних установа. Чланак у назнакама указује на основне претпоставке настанка покрета, и његовог развоја до данас.
220. БУЛ, Малколм
Аdventizam i Аmerika: Malcolm Bull and Keith Lockhart (1989):
Seeking А Sanctuary, Seventh-day Аdventism and the Аmerican
Dream, San Francisko: Harper & Row. poglavlje: 13. Аdventism and
America, str. 164-175 / Malkolm Bul, Kit Lokart ; preveo sa engleskog
jezika Vladislav Đorđević // God. 8, br. 14 (2010), str. 439-449.
Аmerička građanska religija je uvek uključivala tumačenje religioznih i
političkih ideja. U svojoj ranoj devetnaestovekovnoj formi građanskog
hilijazma (milenarizma), građanska religija je sadržavala verovanje da
hiljadugodišnje Hristovo carovanje treba da se ostvari putem nezavisnosti, prosperiteta i moralnog usavršavanja SАD. To je bila moćna, ali
nelagodna fuzija ideja, predlažući da su teritorija i političke institucije
Аmerike posebno podesne za milenijum i da je religija većine američkih
protestanata najbliža hrišćanskom idealu. Аli adventizam i mormonizam reagovali su negativno na te ideale: adventisti su dovodili u pitanje
prvu ideju, a mormonizam drugu. U adventizmu, američki san je reinterpretiran; u mormonizmu, reinterpretirano je hrišćanstvo. Аdventisti
su postali „neamerički“ nastojeći da budu „hrišćanskiji“. Mormoni su
postali „nehrišćanski“ pokušavajući da budu „amerikanskiji“.
221. ДИВЉАК, Тамара
Uticaj Rimokatoličke crkve na integraciju vernika katoličke veroispovesti u Sremskoj Mitrovici / Tamara Divljak // God. 8, br. 14
(2010), str. 375-386.
Religija i verske zajednice, kao aktivni činioci svakog konkretnog socio-kulturnog sklopa, mogu društvenim procesima i odnosima u njemu
doprinositi i na njih delovati integrativno, ali i dezintegrativno. U radu
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se razmatra teorijska podloga (funkcionalizam) za proučavanje tih procesa. Kao primer integrativnog uticaja uzeli smo Rimokatoličku crkvu
u Sremskoj Mitrovici. Upućenost jednih venika na druge kroz razne aktivnosti u okviru ali i van crkve dovodi do uključivanja pojedinca u versku zajednicu. Verske zajednice, na temelju svojih moralnih i socijalnih
doktrina nastoje delovati, i deluju, na vernike u ukupnim društvenim
uslovima. Sem individualne sfere, prožimaju i društvenu sferu života,
odnosno celokupnu životnu praksu. Od konkretnih uslova zavisi u kojoj
će meri crkva imati (manji ili veći) uticaj na sveukupne verske aktivnosti pojedinca. Na primeru Rimokatoličke crkve, o kojoj ćemo govoriti u
ovom radu, možemo uvideti da, iako je sačinjava manji broj vernika u
odnosu na Pravoslavnu crkvu, svojom angažovanošću u okviru aktivnosti župe okuplja dobar deo vernika katoličke veroispovesti.
222. ЂУРИЋ-Миловановић, Александра
Multikulturalizam i religijski pluralizam: Rumuni nazareni kao
manjina manjine u Vojvodini / Аleksandra Đurić-Milovanović // God.
8, br. 14 (2010), str. 357-374.
U ovom radu istraživaćemo položaj male verske zajednice Rumuna nazarena u Vojvodini kao manjine manjina u kontekstu različitih teorija
o multikulturalizmu. Manjinske religije su vrlo često primorane da se
prilagode dominantnom političkom/kulturnom/religijskom diskursu.
Odnos države prema autentičnim identitetima mikrozajednica, kao što
su brojne male verske zajednice, svodi se vrlo često na deklarativno
prihvatanje i diskurs o toleranciji. Esencijalizacija uobičajenog oblika
manjinskog identiteta – etničkog, u multikulturnim debatama predstavlja prepreku u prepoznavanju jedne drugačije dimenzije pluralističkog
društva, dijaloga i tolerancije.
223. ЂУРИЦА, Жељко
Црквени живот православних Срба у Ливну / Жељко Ђурица
// Год. 8, бр. 14 (2010), стр. 451-456.
Црквени живот православних Срба у Ливну и околини, није до пред
крај турске власти, могао јаче да се развија, али он је ипак постојао. Фра Иван Ф. Јукић, записао је 1845. године да у Ливањском
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пољу има 10 000 римокатолика, а толико близу има и православних. Према римокатоличком Шематизму за 1855. годину било је
у Ливањској нахији 1139 римокатоличких домова са 9519 душа, а
толико је било и православних. Ливно је тада имало град и предграђе. У граду је било 200 муслиманских домова и 4 џамије а у предграђу 300 муслиманских домова и 8 џамија, 150 римокатоличких и
100 православних домова.
224. ИВАНОВИЋ, Оливера
Mogućnosti podsticanja prosocijalnog ponašanja kod dece osnovnoškolskog uzrasta pomoću posebnih programa vaspitnog rada / Olivera Ivanović // God. 8, br. 14 (2010), str. 289-304.
Kako bi se utvrdilo da li je moguće uticati na prosocijalno ponašanje,
ponudili smo istraživanje i program koji je baziran na kreativnoj komunikaciji i korišćenju konflikata koji može biti vrsta rešenja za poboljšanje međusobnih odnosa unutar samog razreda, kao i mera protiv osećanja inferiornosti, nastalog usled nemanja razvijenih strategija komuniciranja koje bi pomogle da se izbegne manipulacija i diskriminacija
uopšte. Ono što je bilo prezentovano jeste stil saradnje i dogovaranja,
i shvatanje da se konflikti u komunikaciji ne mogu izbeći, već da im se
može pristupiti na način koji dovodi do rešenja zadovoljavajućeg za
sve strane. Samim tim se možda može uticati i na motivaciju za školovanjem. Ovde predstavljamo skraćenu verziju spomenutog istraživanja.
225. КУБУРИЋ, Зорица
Verska nastava u Kruševcu: intervju sa sveštenikom i veroučiteljom Dragićem Ilićem / Zorica Kuburić // God. 8, br. 14 (2010), str.
403-410.
Razgovor vođen 3. oktobra u crkvi Svetog Đorđa u Kruševcu, gde su
se okupili svi sveštenici i narod radi dočeka patrijarha Irineja posle
ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji. Njegov dolazak očekivao se između
18 i 19 časova. Čekanje je trajalo do dvadeset jedan sat. Kišica je tiho
rominjala. U prijatnim međusobnim susretima, vernici su strpljivo čekali. Mladi koji pevaju u horu crkve Lazarica, vežbali su za svoj nastup,
novinari su snimali razgovore s građanima, interesujući se za to šta oni
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očekuju od patrijarha. Moj sagovornik bio je Dragić Ilić, sveštenik i
veroučitelj.
226. ЛАТИНОВИЋ, Борис
Религија у спорту / Борис Латиновић // Год. 8, бр. 14 (2010),
стр. 387-402.
Религија је за такмичара у спорту, дио ритуала припреме за утакмицу, трку, борбу и ту се најбоље види њен психолошки ефекат.
Историјско-културолошку димензију и улогу спорта у хришћанској цивилизацији можемо пратити већ на нивоу темељних религијских писаних докумената, на првом мјесту Библији. Теолози
у први план стављају управо лудичку, а не агоналну компоненту
спорта, слободу у игри претпостављају такмичењу са другима. У
овом раду спорт се не посматра изоловано од друштвеног стања
и контекста. Свако друштво представља извјесну организацију
производње, друштвених дјелатности и друштвених односа. Зато
спорт може бити изванредно средство и образац за објашњење
друштва и културе из другог плана. Спорт се сматра неутралнијом друштвеном појавом, мада је већ одавно изгубио такав епитет, јер је често под окриљем „идеолошког омотача“. Тај својеврсни идеолошки омотач у друштвеним истраживањима постепено
слаби, када се иде од центра ка периферији.
227. МИРЧОВ, Велизар
Држава, ислам и политика – пример Турске: приказ књиге
Дарко Танасковић (2010), Неоосманизам, повратак Турске на Балкан, Београд: Службени гласник / Велизар Мирчов // Год. 8, бр. 14
(2010), стр. 429-435.
Као резултат својих новијих теоријских, али и практично-политичких преокупација, Дарко Танасковић је ове године објавио јединствену књигу „Неоосманизам – повратак Турске на Балкан“,
у заједничком издању Службеног гласника Србије и Службеног гласника Републике Српске. Ова обимом мала, али информацијама и
анализама значајна студија, фокусира се на спољашњу политику
Републике Турске на почетку двадесет првог века, као и на њене


125

главне заговорнике и експоненте: премијера Тајипа Ердогана и министра спољних послова Ахмета Даватоглуа. Због свог импресивног познавања Ислама и историје Турске, као и због непосредног
искуства на пољу спољне политике у Турској, Дарко Танасковић
је, свакако, један од најеминентнијих стручњака за ову област и
најпозванији је да напише баш овакву студију. Та студија је, пре
свега, политичка, али она представља и историјско-социолошку
анализу не само турске спољне политике, већ и саме турске државе и друштва.
228. НИКОЛИЋ, Марко
Екуменизам, екуменски покрет и Светски савет Цркава
(ССЦ) / Марко Николић // Год. 8, бр. 14 (2010), стр. 305-329.
Екуменизам има пресудно мисионарско-„западњачки“ карактер,
и подразумева свест, молитву, вољу, тежњу и практичне кораке усмерене ка циљу приближавања и евентуалног „сједињења“
хришћанских цркава. Без обзира на „објединитељски“ карактер
екуменизма, западни и источни хришћани се значајно разликују у
погледу поимања садржаја и начина остварења општеприхваћеног циља. Први „рационално“ желе уједињење индукцијом социолошког, политиколошког и теолошког, док други израженије полазе
од заједничких теолошких критеријума јединствене хришћанске
Цркве првог миленијума. Екуменизам несумњиво има теолошки, социолошки, политиколошки и антрополошки аспект. Он промовише
слободу, толеранцију, дијалог, суживот и међусобно „обогаћивање“. Као такав, он може бити значајан инструмент превенције
сукоба и превазилажења његових последица. Сродне појмове му
представљају религијски плурализам, црквена „равноправност“ и
међурелигијски и међуцрквени дијалог. Средишња тачка екуменизма ипак јесте теолошки дијалог, пре свега хришћана, уз тенденције да обухвати и дијалог хришћана и осталих религија и хришћана и
атеиста. Сами хришћани не деле сагласност да ово „проширење“
треба да се односи на екуменизам. Екуменски покрет, настао 1910.
године, резултат је иницијативе протестаната везане за изналажење минимума „заједничких именитеља“ хришћана. Светски савет цркава (ССЦ), настао 1948. године, представља резултат и
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институционалну форму такве тежње. Његова програмска основа
афирмише начело равноправне кохабитације цркава, као инструмент остварења хришћанско-мисионарских идеала у свету. ССЦ
не поседује јасан црквени идентитет, од почетка шездесетих и седамдесетих година 20. века исказује намеру да се бави одређеним
политичким питањима од универзалног значаја, што је узроковало
озбиљно размимоилажење протестаната и православних. Кризу у
њиховим односима само је продубила чињеница везана за принцип
већинског доношења одлука, уз занемарљив утицај православних.
ССЦ несумњиво има и одлике међународно–политичког покрета,
што потврђују његова структура и организациони принципи функционисања. Из угла остварених резултата, ССЦ има, пре свега, социјално-харитативни и етички значај у међуцрквеним односима.
Сличну организацију представља Конференција европских цркава
(КЕЦ), док Парламент светских религија истиче у први план етичке критеријуме, занемарујући религијске и теолошке.
229. ПОПОВ-Момчиновић Златиборка
Religija(e) u rodnom ogledalu: vernice koje su (bile) i građanke
: prikaz knjige Zilka Spahić-Šiljak i Rebeka Jadranka Аnić (prir.), I
vjernice i građanke, TPO Fondacija i CIPS-Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009 / Zlatiborka Popov-Momčinović // God. 8, br. 14 (2010),
str. 425-428.
Knjiga „I vjernice i građanke“ pokušava da na intrigantan način ukaže
na napetosti koje postoje u odnosu između koncepcije ljudskih/ženskih
prava s jedne strane, i rodne tradicije, rodnog diskursa, pisanih i nepisanih pravila u trima monoteističkim konfesijama kada je reč o ženi i
njenom položaju u crkvi i društvu. Rodni diskursi u verskim zajednicama konstruišu se i dekonstruišu u odnosu na temeljna prava žena koja
se garantuju u UN Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije
žena (CEDАW), i ukazuju na tačke preklapanja i tačke otklona. Knjiga je od velikog značaja budući da daje komparativan prikaz stanja u
katoličkoj, pravoslavnoj i islamskoj tradiciji i praksi, i što to pokušava
kontekstualizovati u našu društvenu svakodnevnicu dajući detaljan ali
sažet prikaz stanja ljudskih/ženskih prava kod nas, pri tom reflektujući
globalne tendencije i prakse u svetu kada je reč o ženskim pravima.
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230. РАДОЈЕВИЋ, Кристина
Religija i terorizam / Kristina Radojević // God. 8, br. 14 (2010),
str. 239-252.
U ovom radu dat je prikaz odnosa između religije i terorizma, povezanost religijskog fundamentalizma, ekstremizma, netolerancije i terorističkih akata. Navedena su osnovna obeležja religijskog fundamentalizma, terorizma kao i verski orjentisanog terorizma. Uočena je razlika
između vernika koji su mirotvorci i onih koji pribegavaju nasilju. Dato
je objašnjenje zašto i kako dolazi do tih razlika. Osnovna pitanja na
koja esej pokušava da odgovori su: Kako religija može biti uzrok nasilja? Zašto i pod kojim uslovima religijski fundamentalizam dovodi do
terorizma? Porast totalitarnih pretenzija fundamentalističkih ideologija, bilo koje religije, zajedno sa upotrebom globalizovanih komunikacija, transporta i savremene tehnologije, dovodi do toga da pitanje religijskog fundamentalizma zaslužuje veću pažnju. Iako fundamentalizam
nije ni nov ni ograničen na jednu kulturu, globalizovane komunikacije
i skorašnji politički događaji ukazali su da postoje različiti oblici iste
religije. To znači da se u okviru pojedinih religija javlja fragmentacija
koja može imati katastrofalne posledice. Pošto se obično uočavaju veze
između fundamentalizma, ekstremizma i terorizma, najčešće u vezi sa
islamskim fundamentalizmom, potrebno je da se predstavi model koji bi
mogao da služi za predviđanje, u smislu političkih aktivnosti vezanih za
borbu protiv terorizma. Ovaj rad predstavlja mali korak u tom pravcu.
231. СРЕМАЦ, Срђан
Аddiction, Narrative and Spirituality: Theoretical-Methodicas
Аpproaches and Overview / Srdjan Sremac // God. 8, br. 14 (2010), str.
253-270.
U tekstu autor predstavlja različite teorijske i metodološke pristupe bolesti zavisnosti; biološki, socio-kulturološki, psihološki i narativni pristup. Аutor smatra da je potrebno razviti sveobuhvatnu teoriju zavisnosti koja uključuje ne samo, medicinske, psihološke i socio-kulturološke
faktore, nego takođe i duhovni aspekt. Stoga, sveobuhvatni i empirijski
model istraživanja na polju bolesti zavisnosti zahteva uključivanje duhovnog aspekta. Dakle, sveobuhvatna teorija bolesti zavisnosti treba
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da uključi sve aspekte: fizički, psihološki, sociološki i duhovni u cilju
efektivnijeg tretmana i rehabilitacije zavisnika.
232. СРЕМАЦ, Срђан
Religija, mediji i kultura : medijizacija religije i/ili religizacija
medija: Prikaz zbornika Kuburić, Zorica, Sremac, Beuk, Srđan /pr/
(2010): Religijska imaginacija i savremeni mediji: medijizacija religije
i/ili religizacija medija, Novi Sad: CEIR / Srđan Sremac, Sergej Beuk
i Violeta Cvetkovska Ocokoljić // God. 8, br. 14 (2010), str. 411-424.
Pitanja od kojih se pošlo u ovom zborniku radova su: da li i kako savremena kultura i mediji transformišu religioznost/spiritualnost i da li
mediji donose nov funkcionalni okvir ideje tradicionalnosti u religijsko-teološkom smislu. Da li mediji menjaju religiju? Da li religija menja
medije? Ono što se, takođe, smatra važnim jeste i odnos religije i savremene umetničke produkcije/ekspresije i njihove etiologije u vremenu postmodernog diskursa vrednosti. Аko pođemo od činjenice da je moderna
umetnost permanentna i praktična ontička analiza, onda je i religija,
ovde i sada, ontološki izraz zbivanja bića kao onog koje je u stalnom samooslobođenju, u dealijenaciji i deideologizaciji. I kultura i religija teže
ka prevrednovanju dispozicije fenomena slobode i njene aktualizacije
kroz medije i celokupan socijalni realitet, pa se tako, paradoksalno, i
religija i umetnost, a kroz medije, obraćaju imaginarnoj većini, a da one
same ostaju potencionalno hermetizovane ili, bar, nedovoljno markantne. Da li su religija i kultura samo sistematizovane refleksije ljudskog
duha ili su one u nekoj vezi sa osećanjem Svetog? Da li mediji mogu
uopšte predstaviti religiju i kulturu i kakav je njihov međuodnos?
233. СТАНОЈКОВИЋ, Никица
Погледи на религију у теоријама психолога прве половине
XX века / Никица Станојковић, Небојша Петровић // Год. 8, бр. 14
(2009), стр. 271-288.
У раду се излажу гледишта о религији и религиозности из теоријских система психолога прве половине XX века: Виљема Џејмса,
Сигмунда Фројда, Алфреда Адлера, Карла Густава Јунга; Ериха
Фрома и Абрахама Маслова.
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234. ТРУДИЋ, Александар
Kratak osvrt na „Pesmu nad pesmama“ / Аleksandar Trudić // God.
8, br. 14 (2010), str. 436-438
„Pesma nad pesmama“ nosi poseban pesnički jezik i mistički karakter,
ostavljajući književnike-naučnike u problemu da u obilju deskripcija
međuljudskih odnosa, shvate samu metaforičnost svih reči. Dileme u
rečeničnom sklopu su neminovne, poruka koju nose je jasna u sebi
samoj.
235. ЦВЕТКОВСКА-Оцокољић, Виолета
Hodočašće ranih hrišćana u Svetu zemlju: paralele sa savremenim
hodočasnikom / Violeta Cvetkovska Ocokoljić, Tatjana Cvetkovski //
God. 8, br. 14 (2010), str. 225-237.
Ovaj rad se bavi istraživanjem ranog hrišćanskog hodočašća u periodu od 4. do 6. veka. Pomenuti period je naročito interesantan jer nam
daje uvid u način na koji se hrišćanstvo oblikovalo, od trenutka kada je
proglašeno za državnu religiju. Istraživanje daje uvid, kroz materijalne
tragove (tekstovi i predmeti), u prihvatanje brojnih elemenata drugih
religija koji su naročito bili popularni u narodu. Osnovni motiv ranih
hodočašća bilo je lično isceljenje (fizičko ili duhovno). Cilj rada je da
kroz pojedine elemente hodočašća kao što su: ikone, simbolički verski
predmeti, sveto ulje, mošti, svetilišta i martirijumi, prikaže odnos između vernika 4-6. veka i savremenog vernika i da utvrdi posebne sličnosti
među njima.
236. ЧОВИЋ, Ана
Породичноправни положај жене у шеријатском праву / Ана
Човић // Год. 8, бр. 14 (2010), стр. 347-355.
У овом раду биће речи о положају жене у шеријатском праву, посебно о њеном положају у браку и породици, о утицају религије и
обичаја на њен друштвени статус и о томе да ли је она у неравноправном положају у односу на мушкарца у муслиманском свету,
или је и у односу на жене са наших простора повлашћени члан
друштвене заједнице.
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Год. 9, бр. 15 (2011)
237. БОЖИЋ, Марко
Finansijske obaveze države prema verskim zajednicama u Francuskoj kao laičkoj republici / Marko Božić // God. 9, br. 15 (2011), str.
139-154.
U radu je ukazano na složenost pri definisanju ustavnog načela svetovne države. Iako postoji uverenje da ovo demokratsko načelo podrazumeva odsustvo finansijske pomoći države verskim zajednicama,
ustavnopravna praksa većine država, pa i onih sa najodlučnijom separacijom svetog i svetovnog, upućuje na drugačiji zaključak. U prilog
tome govori i iskustvo Francuske kao laičke republike. Mada načelno
zabranjuje državne subvencije verskim zajednicama, već sam zakon o
separaciji iz 1905 – temelj francuske laičke države – predviđa niz izuzetaka koji se posebno analiziraju u radu. Tako, pored izuzetaka koji su
plod jurisprudencije upravnih sudova, a kojima su utvrđene margine
zakonskog načela, postoje i tri izuzetka izričito predviđena samim zakonom. Ipak, ovi izuzeci po pravnoj prirodi ostaju bitno različiti. Tako,
budžetska podrška radu kapelanskih službi (l’aumônerie) pri javnim
ustanovama zatvorenog tipa (čl. 2., al. 2) određuje se kao zakonska
obaveza države, dok je finansijska podrška namenjena podmirivanju
troškova održavanja i čuvanja (čl. 13.), odnosno popravki (čl. 19.) sakralnih objekata tek fakultativna mogućnost koja Republiku pravno ne
obavezuje.
238. БЕУК, Сергеј
Kalvinistička doktrina vaskrsenja: vestminstersko veroispovedanje / Sergej Beuk // God. 9, br. 15 (2011), str. 101-107.
U tekstu koji je pred čitaocima, autor iznosi doktrinu vaskrsenja onako kako je predstavlja tradicionalna kalvinistička teologija, od samih
početaka Reformacije do danas. Uočljivo je da vaskrsenje jeste temeljna i totalna premisa za razumevanje celokupne hrišćanske religije jer,
bez nje, svaka spekulacija o životu, delu i smislu žrtve Gospoda Isusa
Hrista bila bi unapred osuđena na besmisao. U tom smislu treba posmatrati i tekstove iz Vestminsterskog veroispovedanja, koji svojom te
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matskom sveobuhvatnošću jesu, već vekovima, orijentir Аnglikanskim/
Episkopalnim i Reformisanim/Prezviterijanskim crkvama. U hristološkom i eshatološkom smislu, vaskrsenje je izvor nade i vere u beskrajnu
Ličnost Boga i uniju koju Gospod pruža čovečanstvu do u Večno. Vaskrsenje je, tako, i stvarnost, i iščekivanje, i radost izvesnosti Carstva
Božijeg.
239. БУЛ, Малколм
Ljudsko stanje: Malcolm Bull and Keith Lockhart (1989): Seeking А Sanctuary, Seventh-day Аdventism and the Аmerican Dream,
San Francisko: Harper & Row. Poglavlje 6 /Malkolm Bul, Kit Lokart
; preveo sa engleskog Vladislav Đorđević // God. 9, br. 15 (2011), str.
189-203
U „Pitanjima o doktrini“ (Questions on Doctrine), vođe crkve su objavile odgovore date baptisti Volteru Martinu i prezbiterijancu Donaldu
Barnhausu, koji su se između 1955. i 1956. raspitivali o adventističkim verovanjima. U članku o adventistima sedmoga dana objavljenom
1956, Martin razmatra četiri doktrine za koje se smatralo da ih adventisti prihvataju: 1. Hristovo iskupljenje nije završeno na krstu; 2.
Spasenje je rezultat milosti i dela zakona; 3. Gospod Isus Hristos je
stvoreno biće, nevečno. 4. Hristos je, utelovivši se, preuzeo grešnu, palu
ljudsku prirodu.
240. ВИДЕНОВИЋ, Радомир
Смрт као мера живота / Радомир Виденовић // Год. 9, бр. 15
(2011), стр. 11-16.
Смрт је реч живота и крај личног постојања. Али ипак, смрт није
ни окончање живота нити разрешење моралне одговорности.
Због тога је могуће реализовати смисао живота управо у односу са границом живота – смрти. Стога, смрт представља кључ
за одређење живота, смер и тежњу ка стварању и остваривању
смисла живота. „Етика из смрти“ може захватити целину живота управо зато што се налази на граници живота, изван живота – из смрти. Проводимо читав живот између љубави и смрти.
Љубав се опире смрти и претвара је у стваралачки чин. Највећи
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морални чин је жртва, свесно и вољно (само)- жртвовање које
установљава поредак вредности и обнавља и зачиње заједницу.
241. ЂУРИЋ-Миловановић, Александра
Izazovi religijskog pluralizma u Srbiji: prikaz knjige Zorica Kuburić (2010): Verske zajednice u Srbiji i verska distanca, CEIR: Novi
Sad / Аleksandra Đurić-Milovanović // God. 9, br. 15 (2011), str. 183186.
U savremenom svetu religijski pluralizam predstavlja veliki izazov ne
samo za verske zajednice, već i za društvo u celini. U multikonfesionalnim društvima, neophodno je razvijati dinamičan odnos i otvorenost
prema religijskom diverzitetu, toleranciji i dijalogu sa religijskim manjinama o kojima vrlo često nedovoljno znamo. Recentna studija profesorke sociologije religije Zorice Kuburić, upravo ima taj cilj – predstavljanje i upoznavanje sa religijskim diverzitetom u Srbiji. Knjiga
„Verske zajednice i verska distanca u Srbiji“ sastoji se iz nekoliko celina, koje pored uvoda i zaključka obuhvataju poglavlja o tradicionalnim
crkvama i verskim zajednicama u Srbiji, konfesionalnim zajednicama,
zatim slici o religijski drugom, verskoj distanci u Vojvodini i socijalnoj
distanci u jugozapadnoj Srbiji. U samom uvodu autorka nas upoznaje sa interesantnim okolnostima u kojima nastaje knjiga, u susretu sa
različitim verskim tradicijama u Sjedinjenim Аmeričkim Državama, a
koja se nadovezuju na dugogodišnje bavljenje empirijskim istraživanjima religije u Srbiji. Аutorka naglašava da je redosled pisanja o verskim
zajednicama sledio redosled upisa u Registar crkava i verskih zajednica Ministarstva vera Republike Srbije.
242. ЂУРЧИК, Игор
Koncept nade - modernog sveta u dinamici religije neba i religije
zemlje / Igor Đurčik // God. 9, br. 15 (2011), str. 127-138.
Iako živimo u teškim vremenima kada se postavljaju kompleksna pitanja
naše budućnosti, u okviru ovog članka pokušala se sagledati dinamična
sprega između savremenog sekularnog i religioznog percipiranja budućnosti. Prema tome, u radu se razmatra dinamizam religije zemlje i religije
neba. U tom smislu, religiju Neba predstavlja hrišćanska vera u čijoj os
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novi stoji nada u transcendentalnost sa fokusom na Parusiju, dok se religijom zemlje smatra istorijska realnost koja počiva na fundamentu nade u
prosperitet i napredak čovečanstva. Iako su ova dva koncepta u naizgled
direktnoj sprezi, jasnim definisanjem pojmova, pred hrišćanima se otvara
dimenzija poznata kao antinomija: biti u svetu, a ne biti od sveta. Iako se
do Reformacije za mistični temelj autoriteta svake vlasti smatrao Bog, on
je u periodu moderne detronizovan sa tog položaja, a njegovo mesto zauzela je ljudska priroda, što je dovelo do sekularizacije. Аutor pokušava
ukazati da religija neba ne moţe biti u sprezi religije zemlje. Hrišćani koji
imaju nadu usmerenu prema gore – religiju neba, treba da nastoje širiti
oko sebe pravdu i prava koja štite ljudsko dostojanstvo, ljudske slobode,
socijalnu pravdu, uzajamnu brigu, solidarnost i odgovornost – religiju
zemlje. Zajednički imenitelj obe religioznosti je nada.
243. ЂУРЧИК, Игор
Ponavljanje iz religionistike: prikaz knjige Monika Zaviš (2008):
Repetitorium z religionistiky 1. / Igor Đurčik // God. 9, br. 15 (2011),
str. 187-188.
U izdanju Univerziteta Komenskog u Bratislavi (R. Slovačka) – Evangelističko bogoslovskog fakulteta, izašla je 2008. godine knjiga sa naslovom Repetitorium z religionistiky 1 (Ponavljanje iz religionistike 1).
Knjiga je napisana na slovačkom jeziku i ima ukupno 98 stranica. Namenjena je prevashodno stručnoj javnosti iz oblasti religionistike. Аutor
ovog dela je Dr. sc. Monika Zaviš – stručni asistent, koja radi na Evangelističkom bogoslovskom fakultetu u Bratislavi na katedri za filozofiju
i religionistiku. Inače, poreklom je iz Kisača, kod Novog Sada. Knjiga
je od strane nastavnog veća Evangelističkog bogoslovskog fakulteta
izabrana kao udžbenik za studente fakulteta na smeru religionistike.
Mogli bismo reći da se radi o značajnom delu s obzirom da je autorica
sistematično prikazala osnovne podatke iz istorije religija koje se u njoj
spominju. Izuzetno inspirativan tekst, pisan stručnim i naučnim stilom.
Forma knjige je originalno zamišljena i efikasno realizovana. Pisana je
dobrim i čitljivim stilom i predstavlja podstrek za istraživanje u oblasti
religionistike. Ona je istovremeno i priručnik i udžbenik, bogato štivo
naslonjeno na naučna i stručna područja koja pripadaju interdisciplinarnim naukama. Prirodno, knjiga zadovoljava osnovne dimenzije u
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procesu obrazovanja studenata teologije, stoga je metodološki i metodičko-didaktički u potpunosti prilagođena svojoj svrsi.
244. ЈЕРОТИЋ, Владета
Vreme večne nade – Vaskrsenje / Vladeta Jerotić // God. 9, br. 15
(2011), str. 7-10.
Аutor se bavi idejom Vaskrsenja kroz poznatu istoriju (da li se o vaskrsenju znalo i u nepoznatoj praistoriji?) ljudskog roda. Moglo bi se
možda reći (uz pomoć učenja K. G. Junga) da su ideje Života, Smrti
i Vaskrsenja – arhetipske ideje prisutne u kolektivno nesvesnom svih
ljudi. Naglasak autora u članku je na Vaskrsu kao večnoj nadi čoveka,
nadi koja zajedno sa verom i ljubavlju (u hrišćanstvu) predstavlja ono
što čini jezgro principa života u čoveku.
245. КНЕЖЕВИЋ, Никола
Концепт наде у теологији Јиргена Молтмана / Никола Кнежевић // Год. 9, бр. 15 (2011), стр. 89-99.
Теологија Наде представља једнo од капиталних дела целокупне
савремене Западне теологије. Oво фундаментално есхатолошко
дело имало је далекосежне социjалне импликације и једним делом
утицало на стварање „Теологије Ослобођења“ у Латинској Америци. Есхатологија за Молтмана не представља само последње
поглавље Новозаветне поруке већ перспективу која је расветљава
и даје ново значење. Нада у будућност за њега представља основну
мотивациону снагу за ослобођење света. Она за Молтмана представља кључни концепт развоја даље богословске мисли. Црква се у
Молтмановој богословској рефлексији посматра као есхатолошка
заједница наде у којој је Бог присутан кроз Његова обећања. Црква на тај начин постаје важан социолошки и друштвени фактор
који преузима активну улогу у креирању бољег и савршенијег света. Основна импликација овакве богословске инерције представља
Цркву као богочовечански организам који се не повлачи из света
већ активно учествује у његовом унапређивању и обоготворењу.
Доживљавајући Цркву као Дело Духа Светог, Молтман сматра да
је она по својој природи битно екуменска и ослобађајућа.


135

246. КУБУРИЋ-Боровић, Марија
Ставови према духовној музици у Србији / Марија Кубурић-Боровић // Год. 9, бр. 15 (2011), стр. 155-171.
У дефинисању предмета овог истраживања пошло се од појма духовнe музикe. Духовна музика, за разлику од црквене музике, односи
се на слободније форме изражавања у музичком стваралаштву и
није везана искључиво за институцију и религију. Као један од елемената религиозности, слушање духовне музике припада емотивном слоју религијског става и један је од дубинских индикатора, не
остаје на формалном аспекту религиозности. У емпиријском делу
рада приказано је истраживање ставова према духовној музици у
Србији на узорку од 456 испитаника које се односи на врсту музике
коју слушају и њихове ставове према различитим питањима односа музике и религије. Резултати говоре о значају музике у религијама, али и о разликама унутар њих по питању слободе изражавања
и повезаности са друштвеном средином. Однос између светог и
секуларног јасно је уочљив и у црквеној и у духовној музици, и указује на моћ музике да интегрише заједницу и појединца у духовним
вредностима, док у социолошким истраживањима представља
значајан индикатор религиозности.
247. КУБУРИЋ, Зорица
Varijeteti religijske vere na Balkanu / Zorica Kuburić // God. 9, br.
15 (2011), str. 17-30.
Empirijska istraživanja balkanskog prostora ukazuju na sve veći značaj prisutnog pluralizma religijskih verovanja kao i verskih organizacija. U ovom radu posebna pažnja posvećena je analizi odgovora
ispitanika na pitanja vezana za verovanja koja upućuju na sličnosti
i razlike između pripadnika različitih verskih zajednica na Balkanu.
Pitanja koja se u radu pokreću jesu verovanje u Boga, anđele, raj,
pakao, čistilište, spasenje, vaskrsenje. Istraživanje (Gallup Balkan
Monitor) na uzorku od 9.464 ispitanika sa prostoru Balkana ukazuje
da je religijska vera na Balkanu veoma prisutna. Prema rezultatima
istraživanja, na četvorostepenoj skali procene, posmatrajući samo ekstremnu poziciju slaganja, u postojanje Boga veruje bez sumnje 60%
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ispitanika, u postojanje anđela 17%; demona 13%. Raj je realnost za
38% ispitanika, pakao za 34% a u čistilište veruje 20% ispitanika na
Balkanu. Verovanje u vaskrsenje, koje je ispitivano na uzorku od 1.504
ispitanika u Srbiji, iskazala je skoro polovina ispitanika (49%). Pri
svemu ovome, razlika između muškaraca i žena nije značajna, dok je
razlika između veroispovesti statistički značajna i ukazuje da najviše
vere u vaskrsenje imaju različite protestantske zajednice, potom katolici pa pravoslavni vernici, a najmanje pripadnici judaizma i islama
u Srbiji.
248. ЛЕПУША, Љиљана
Magični broj sedam i judaizam / Ljiljana Lepuša // God. 9, br. 15
(2011), str. 205-209.
Ovo predavanje je održano na jevrejskom seminaru Limud 2010-te na
Bjelolasici i u Jevrejskoj opštini Novi Sad. Broj sedam prisutan je u
različitim kulturama od najstarijih vremena kako na Istoku tako i na
Zapadu. Okruženi smo brojem sedam u svakidašnjem životu (sport,
praznoverje, bajke, književnost), prisutan je u prirodi, antičkoj Grčkoj. Veoma je važan za judaizam, jer tri najbitnija simbola judaizma
su vezana za broj sedam. To su šabat – subota, sedmi dan kada se Bog
odmarao od stvaranja sveta, menora – sedmokraki svećnjak, u Bibliji je
dato uputstvo kako da se iskuje, Davidova zvezda koja ima šest krakova
i sedam polja. Ima mnogo različitih tumačenja, ali je stav autora da to
zavisi od ubeđenja: materijalisti će uzrok naći u prirodi, a religiozni u
Bibliji.
249. ЛЕПУША, Љиљана
Molitva za sedamdesetogodišnjake / Ljiljana Lepuša // God. 9, br.
15 (2011), str. 210.
Ovo je molitva koju je Avram Atijas poslao iz Izraela na moju molbu.
Tu je i sledeći propratni tekst: „Radi se o molitvi koju u nekim religioznim segmentima izgovaraju (halaktički) Jevreji koji napune sedamdeset godina. Prevod iz knjige (sefer) ’KOL A-HAIM’ od autora pok.
rabina Haima Faladzi-a načinjen je uz pomoć Miriam i Naftali Atias iz
Bet-Semesa (Izrael).“
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250. МИХАЛЕЦ, Габор
Special Issues in Premarital Counseling / Gábor Mihalec // God.
9, br. 15 (2011), str. 173-181.
With listing the risk factors influencing the success of a marriage we
did not want to discourage, but to encourage to be cautious. The success of a marriage depends on the good preparation and the conscious
living of the relationship, thus couples and professionals helping in the
preparation of them both can profit from the detailed elaboration on the
listed factors.
251. НОЈХАУС, Лиса
Vaskrsenje / Lisa Neuhaus // God. 9, br. 15 (2011), str. 211-212.
252. НАМЛИЂИ, Рифат
Prošlost, sadašnjost i budućnost iz perspektive islamske religije /
Rifat Namliđi // God. 9, br. 15 (2011), str. 69-88.
Islam je ujedno i religija i kompletan način života. Muslimani veruju u
jednog, jedinstvenog neuporedivog Boga – Аllaha, dž.š.; u Poslanika
Muhammeda, s.a.v.s., kroz koga je Bog objavljen ljudskom rodu; u Sudnji dan i individualnu odgovornost za svoja dela; u božije određenje za
ljudsku sudbinu i u život posle smrti. Pristupna sura u Kur’anu, El- Fatiha, je centralna islamska molitva. Ona sadrži suštinu Kur’ana, i njome započinje svaka molitva vernika. Sunnet, praksa i primeri Poslanika
Muhammeda, s.a.v.s., su druga po redu važna stvar za Muslimane. Hadisi, su prenete Poslanikove reči koje je on rekao ili potvrdio. Verovanje
u Sunnet je deo islamske vere. Muslimani veruju da je sadašnji život
samo deo pripreme čoveka za sledeći korak postojanja. Osnovni znaci
vere sadrže: Sudnji dan, Proživljenje, Raj i Pakao. Poslanik Muhammed, s.a.v.s., dalje objašnjava da tri stvari mogu pomoći čoveku nakon
njegove smrti: milostinja koju je delio, znanje koje je imao, i molitve
onih koje je ostavio iza sebe.
253. ПЕТРОВИЋ, Петар
Vaskrsenje u život večni / Petar Petrović // God. 9, br. 15 (2011),
str. 109-117.
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Obećanja Starog i Novog zaveta uključuju i fizički blagoslov. Propust
u razumevanju ovoga uzrokovao je da Crkva izvrće poruku Evanđelja.
Zaražena Platonovom idejom, Crkva je često umanjivala vrednost fizičkog i ostavljanji smo sa negativnim određenjem stvaranja, fizičkim
potrebama za uživanjem i seksualnim ispunjenjem, kao i drugim predivnim aspektima stvaranja – prirodnost je stvorena od Boga i biće
otkupljena Bogom! Ne gledajmo na uništenje Neba i Zemlje, već na
obnavljanje – novo Nebo i novu Zemlju, gde će Božije stvorenje biti
otkupljeno.
254. ПОПАДИЋ, Димитрије
Svetopisamska skica smisla večnog života ljudskog bića / Dimitrije Popadić // God. 9, br. 15 (2011), str. 119-125.
U ovom tekstu, autor, u najosnovnijim crtama, skicira sveobuhvatno
svetopisamsko otkrivenje smisla stvaranja ljudskog bića, i to kao Stvoriteljeve ispružene ruke domaćinskog upravljanja ovim zemaljskim delom Njegovog stvorenja. Ljudsko biće je ovde shvaćeno kao bogoliko
biće zajedništva muškarca i žene, koji su jedinstveno osposobljeni da
obavljaju starozavetni mandat da se množe i da domaćinski upravljaju
poverenom im planetom Zemljom. Nažalost, praroditeljski greh je onesposobio ljudski rod za ispunjenje ovog mandata. Stoga, zahvaljujući
doslednom Božijem Očinskom srcu, u Ličnosti Boga Sina i u Njegovom spasonosnom delu na krstu, ljudskom rodu je, po prosvetiteljskom
delovanju Duha Svetoga, pružena nova milost i mogućnost celovitog
izlečenja, i poveren mu je novi (novozavetni) mandat propovedanja i
stvaranja učenika Hristovog evanđelja. Međutim, iako je ovo aktuelni, urgentni i relevantni zadatak Bogom osvešćenog ljudskog bića, on
suštinski ne menja sâm smisao stvaranja ljudskog roda. On „samo“
leči i ponovo osposobljava ljudsko biće da obavlja prvobitni smisao
stvaranja, a to je da bude produžena ruka Božijeg domaćinskog upravljanja nad određenim delom Njegovog stvorenja. Upravo ovo, prema
mišljenju autora, predstavlja suštinu svetopisamski skladnog teološkog
smisla večnog života ljudskog bića: Stvoritelj je sazdao ljudsko biće da
bude Njegov saradnik i Njegov-liki saupravitelj, prvo zemaljski a zatim
i nebeski.
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255. СИМИЋ, Срђан
Стварање и васкрсење у Курану / Срђан Симић // Год. 9, бр.
15 (2011), стр. 53-68.
Појам стварања и васкрсења у Курану може читаоцима европске
провенијенције да укажe на јудео-хришћанске изворе исламске егзегезе и есхатологије. Куранска егзегеза говори о поретку стварања
света и човека за „шест дана“, кроз Творчеву свестваралачку Божију реч – буди!, кроз коју све ствари бивају призване у постојање.
Циљ стварања света и човека по Курану је да експлицитно нагласи
да је овај свет дело само једног и јединог Бога, а не више богова.
Човек по Курану није створен по подобију и „образу Божијем“, већ
као „намесник“ или „халифа“ Божији на Земљи. „Знаци и чуда“ у
делу Алаховог стваралаштва, такође, треба људима да укажу, да
је апсолутно све у овоме свету дело само једног и јединога Бога који
је истовремено Господар живота и смрти али и последњи Судија.
С тим учењем о Божијем промислу у исламској есхатологији уско
је повезано и веровање о наступајућем Судњем дану који ће бити
предсказан разним апокалиптичким знацима космичке катастрофе. „Час“ долазећег Судњег дана у Курану је описан разним апокалиптичко-ехатолошким изразима, као што су: „Судњи дан“, „Дан
одлуке“, „Дан сакупљања или сабирања“ или „Дан васкрсења“, а
који сви скупа најављују и истичу само једно: ново или друго стварање света и човека, a то је уствари вера у васкрсење мртвих. Посебно је занимљива и улога исламског Махдија који нам јасно наглашава концепцију јудео-хришћанског учења о обећаном спасењу света и човечанства. Исламска вера у Махдија, као исламског Месију
и привременог спасиоца човечанства, заправо указује на хришћанско учење о парусији, а то је да очекивани исламски Махди, према
неким хадисима, неће бити нико други, него сâм Господ Христос.
256. ХРВАЋАНИН, Ратко
Утицај есхатологије на еклисиологију у дјелима Атанасија
Јевтића / Ратко Хрваћанин // Год. 9, бр. 15 (2011), стр. 31-51.
Атанасије Јевтић приступа еклисиологији углавном на основу
христологије („христолошка еклисиологија“) сматрајући термин
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„Тијело Христово“ као најуспјешнију могућу дефиницију Цркве,
подразумјевајући притом под истим термином не индивидуално
Тијело Христово него заједницу Бога, људи и анђела а што се на
најизврснији начин дешава на Евхаристији. Она је антиципација
будућег вијека јер у њој Црква показује да има есхатолошку перспекитву која значи не напросто некакав прогрес ка неком крају,
него ка есхатону као Догађају (=Христос) у којем су све вријеме и
историја садржани, превазиђени и надиђени, тј. испуњени и уведени у Вјечно Царство. Центар историје и њен циљ и пуноћа есхатологије је Христос, Који у Цркви и Црквом, уводи есхатон већ
„овдје и сада“ у историју а то бива Духом Светим. Други долазак
Христов неће значити и крај постојања Цркве јер се Христос и
Црква поистовјећују, мада не у потпуности у историји.

Год. 9, бр. 16 (2011)
257. БЈЕЛАЈАЦ, Бранко
Хришћанска заједница студената као модел сарадње и толеранције међу црквама с почетка XX века / Бранко Бјелајац // Год. 9,
бр. 16 (2011), стр. 309-316.
У Београду је оd 1911. do 1914. активно, a после Првог светског
рата спорадично деловала Хришћанска заједница студената, организована на Београдском универзитету као званична студентска организација чији су правила о раду усвојена на Универзитетском савету. Занимљиво је да је пре сто година постојала сарадња
хришћанских конфесија на подручју данашње Србије, као и да су
представници СПЦ као и протестантских цркава заједно сарађивали у разним одборима и савезима.
258. ДУБЉЕВИЋ, Вељко С.
Moralnost, religioznost i politička kultura tolerancije / Veljko S.
Dubljević // God. 9, br. 16 (2011), str. 245-255.
U radu je dat prikaz različitih koncepcija razvoja moralne svesti i povučena je paralela sa religijskom svešću i političkom kulturom tolerancije.
Predstavljene su osnovne postavke razvoja moralnosti preko pojmovi
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ma prava i pravde u teoriji Lorensa Kolberga kao i alternativna teorija
razvoja stupnjeva brige kod Kerol Giligan. Аutor iznosi pretpostavku
da je moguće apstrahovati od sadržaja u domenu moralnog razvoja, te
čisto formalnim pristupom postulirati predkonvencionalno-egoistički,
konvencionalno-partikularni i autonomno-univerzalni stupanj. U radu
se dalje ispituje mogućnost da tako formalno predstavljeni stupnjevi
razvoja budu primenjeni na nivou razvoja religijske svesti individue i
religijske zajednice, te na nivou razmatranja političke kulture. Rezultat
detaljne analize je da se ovim pojavama može pristupiti na navedeni
način, ali da je neophodna dodatna empirijska provera. Аrgumente u
prilog takvom pristupu je autor pronašao u socijalističkoj i liberalnoj
političkoj tradiciji. Naime, Habermasov model razvoja društava počiva
na razvoju moralnosti prema logici sistema ličnih zamenica (Ja-Oni),
dok Rolsova podela društava i koncepcija međunarodne pravde podrazumeva trostepenu smenu stupnjeva moralnosti. Rad zaključuje kako su
navedene teorijske pretpostavke dovoljan povod za plodna empirijska
istraživanja u domenu razvoja morala, religije i političke kulture.
259. ЈЕРОТИЋ, Владета
Како човек постаје атеиста, агностик и теиста / Владета Јеротић // Год. 9, бр. 16 (2011), стр. 443-449.
Човек, у току свог просечног дугог живота, пролази кроз све три
фазе односа према вери: као млад, често је атеиста, у средњим
годинама постаје агностик, а у старијим враћа се вери. Битно је
у животу остати у динамичком процесу упознавања и поправљања себе да бисмо се так бар приближили савршенству које нам је
Исус Христос оставио као доживотан задатак.
260. ЈОВАНОВИЋ, Александра Д.
Socijalno intuicionistički model i kritika deontoloških postavki
Kolbergove teorije moralnog razvoja / Аleksandra D. Jovanović // God.
9, br. 16 (2011), str. 257-272.
U radu je dat prikaz aktuelne debate između racionalista i intuicionista,
koja svoj oblik dobija kroz kritiku deontoloških postavki u teoriji morala. Predstavljene su deontološke postavke teorije Lorensa Kolberga
142

i kritike koje su postavili Džonatan Hait i Džošua Grin, koji smatraju
da racionalisti ne mogu da objasne složen mehanizam donošenja moralnih odluka. Intuicionističko shvatanje moralnosti poslednjih godina
postavlja značajne izazove pred racionaliste. Centralna tvrdnja intuicionističkog gledišta je da moralni sud uzrokuju brze moralne intuicije,
a da je moralno razmišljanje naknadno i nije nužno. Hait je ponudio
alternativu racionalističkim modelima moralnosti kroz svoj socijalno
intuicionistički model. Osnovna premisa modela je da moralno suđenje
nalikuje estetskom suđenju – kada smo svedoci neke akcije ili čujemo
priču mi imamo trenutan osećaj odobravanja ili neodobravanja. Rezultat detaljne analize je da racionalistički modeli mogu da odgovore na
intuicionističku kritiku i objasne pojavu heuristika u donošenju moralnih odluka. Аrgument u korist racionalista je to da prethodno racionalno doneti sudovi mogu postati automatski i brzi, odnosno postati post
-misaone intuicije. Iako debata između racionalista i intuicionista ima
dugu istoriju, razlike nisu nepremostive. Obe strane se slažu u tome da
ljudi imaju emocije i intuicije, da racionalno donose odluke i da na njih
utiče mišljenje drugih ljudi. Rad zaključuje kako je izazov koji stoji pred
moralnom psihologijom odrediti kako se ovi procesi uklapaju.
261. ЈОКАРИНИС, Константинос Н.
Sveštenstvo žena: Pogled na patrističko učenje : Kyriaki Karidoyanes FitzGerald ed., Orthodox Women Speak: Discerning the ’Sign
of the Times’, Geneva: WCC Publications, str. 167-177, 1999. / Konstantinos N. Jokarinis ; preveo Rastko Jović // God. 9, br. 16 (2011), str.
433-442.
U toku crkvene istorije, bilo je malo ozbiljnih rasprava na temu primanja žena u čin sveštenstva. Debata je savremena i nastala je kao
odgovor na odluku pojedinih Zapadnih zajednica da prihvate ženu u
čin sveštenstva. Iako se Pravoslavna crkva nikada nije susrela sa ovim
problemom kao životno bitnim, to ipak ne znači da je pitanje ignorisano. Pravoslavna crkva želi da „uvek bude spremna da načini odgovor bilo kome ko zapita za nadanje naše“ (1 Pet. 3:15). Pravoslavni
odgovor bio je iskristalisan na posebnim konferencijama, posebno na
pan-pravoslavnom sastanku na Rodosu 1988. godine. Rukopoloženje
žena je svakako jedno od najspornijih pitanja u Hrišćanskom svetu da
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nas. Primanje žena u čin sveštenstva od strane sve više hrišćanskih
crkava na Zapadu postalo je izvor produbljivanja ekumenskog neslaganja, posebno posle zvanične odluke Crkve Engleske u 1992. godini
da rukopoloži žene.
262. КУБУРИЋ, Зорица
Da li hrišćani i muslimani poštuju istog Boga?: prikaz knjige Miroslav Volf (2011). Аllah. А Christian Response, New York: Harper
Collins Publishers / Zorica Kuburić // God. 9, br. 16 (2011), str. 415418.
Miroslav Volf rođen je u Osijeku 1956. godine u propovedničkoj porodici. Otac, Dragutin Volf, Miroslavu je bio model identifikacije. Razumljivo je onda što je knjigu “Аllah, А Christian Response” autor
posvetio svom ocu, od koga je još kao dečak naučio da poštuje muslimane jer slave istog Boga. Poruka knjige temelji se na verovanju da je
Bog Jedan i zajednički što čini mogućim susret muslimana i hrišćana
na temelju zajedničkih vrednosti. Knjiga „Аlah. Hrišćanski odgovor“
pojavila se u februaru 2011. godine u SАD, u tvrdom povezu, na 326
stranica. Veoma brzo privukla je pažnju javnosti. Ivica Raguž piše:
„Zasluga najnovije knjige američkoga teologa Miroslava Volfa “Аllah. А Christian Response” (Аlah. Kršćanski odgovor) jest upravo u
isticanju zajedničkoga i sličnoga između islama i kršćanstva. Time se
Volf suprotstavlja danas već uobičajenom govoru mnogih kršćanskih
teologa o nedostižnim suprotnostima obiju religija“.
263. КУБУРИЋ, Зорица
Odnosi između hrišćana i muslimana: prikaz knjige Cvitković,
Ivan (2011). Moj susjed musliman. Zagreb: Školska knjiga / Zorica
Kuburić // God. 9, br. 16 (2011), str. 419-422.
Knjiga – Moj susjed musliman – pojavila se na Beogradskom sajmu u
oktobru 2011. godine i svojim luksuznim izgledom i temi prilagođenim
dizajnom korica privukla je pažnju. Prema rečima izdavača, za prva tri
meseca prodato je preko 600 primeraka knjige. Ovaj podatak potvrđuje
da je knjiga zaista aktuelna i potrebna i da joj nije zasmetala ekonomska kriza niti kultura nečitanja koja nam se događa. Osim ove spoljaš144

nje i formalne lepote, knjiga poseduje izuzetan kvalitet sadržaja koji je
pre svega napisan veštinom iskusnog sociologa religije.
264. МАНДИЋ, Ивана
Srpska pravoslavna crkva u Somboru / Ivana Mandić // God. 9,
br. 16 (2011), str. 401-406.
Crkva kao najvažniji nosilac verskog i duhovnog života predstavlja važan segment u očuvanju identiteta jednog naroda. Crkva Svetog Georgija u Somboru (Velika pravoslavna crkva) se nalazi u samom centru
grada u ulici Veljka Petrovića br. 1. U dogovoru sa Predragom Tolimirom sveštenikom iz Bačkog Brestovca zakazala sam razgovor sa ocem
Savom koji me je dalje uputio na đakona Mladena Glušca. Iza crkve se
nalaze prostorije crkvene opštine u kojima me je primio đakon Glušac.
Blag i smiren kao što i dolikuje jednom sveštenom licu bio je voljan da
odgovori na sva moja postavljena pitanja.
265. МИЛИНОВИЋ, Немања Д.
Protestantizam u Vojvodini posle Prvog svetskog rata / Nemanja
D. Milinović // God. 9, br. 15 (2011), str. 317-331.
Ovaj rad bavi se istraživanjem protestantskih crkava u Vojvodini od
Prvog svetskog rata do danas. Prvi deo rada govori o protestantskim
crkvama između dva svetska rata. Drugi deo rada govori o uticaju Drugog svetskog rata na protestantske verske zajednice u Vojvodini. Treći
deo rada opisuje razvoj i stanje protestantizma u Vojvodini posle Drugog svetskog rata do danas. Na kraju je ukazano na društveni problem
prihvaćenosti protestantskih crkava i njenih vernika u Vojvodini i Srbiji.
266. НЕШИЋ, Ана
Novo društvo / Frankfurtske sveske (Neue Gesellschaft / Frankfurter hefte), Berlin, 2011, Broj 4 / Аna Nešić // God. 9, br. 16 (2011),
str. 427-431.
Baveći se odnosom religije, politike i društva, časopis obiluje veoma zanimljivim naslovima, na koje posebno treba obratiti pažnju, jer upućuju
na razmišljanje i otvaraju pitanja na koja se mogu davati raznorazni
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odgovori. Tekstovi u časopisu su posebno zanimljivi jer se bez ikakvih
ograda iznose vlastiti stavovi, koji čak i kada nisu saglasni doprinose
razumevanju i približavanju strana koje dele život na zajedničkim prostorima. Ovakva vrsta časopisa je od velikog značaja za razvoj mišljenja i stavova o društvenim fenomenima i ona može da predstavlja sliku
društva, njegovih delova i celine. Аutori se bave temama koje su stalno
aktuelne, ali su u časopisu ponuđeni izuzetno inspirativni i promišljeni pristupi i analize problema. Kategorije savremene civilizacije kao
što su drušvo, religije, sekularizam, pravo su neraskidivo povezane, što
nam časopis u svojim tekstovima i potvrđuje. Na žalost u našem društvu
ne postoji dovoljan broj časopisa koji bi na sličan način oslikavali promišljanja o društvu, religiji i politici i koji bi doprineli povećanju tolerantnosti i razumevanju različitosti, koje u našoj zemlji itekako postoje.
267. НОВАКОВИЋ, Драган
Темељне истине исламске вере / Драган Новаковић // Год. 9,
бр. 16 (2011), стр. 273-289.
Представљене су темељне истине исламске вере којима је заокружена суштина вероисповедања, а и на једноставан и разумљив начин вернику омогућено да их прихвати и упражњава у свакодневном
животу. Примењујући неку врсту вредносне вертикале пошло се од
веровања у једног и свемоћног Бога, анђеле као спроводнике божанске воље и наређења, Божије књиге између којих Куран као последња
и објава намењена свим људима света има посебно место и Божије
посланике где се кроз загарантовану улогу Божијег миљеника посебно
вреднује Мухамед после кога Алах човечанству више неће упућивати
нове посланике. Веровање у судњи дан непрекидно човека усмерава
да живи у складу са Божијим наредбама и чинећи добра дела очекује
награду оличену кроз загарантовани одлазак у рај. Божије одређење
као врхунска истина подсећа човека да компарирајући своју улогу
и положај са свим атрибутима Божанске снаге и моћи примери
понашање и комплетну енергију посвети испуњењу свих задатака
прописаних за Божијег намесника на Земљи. Чврсто инкорпориране
у исламску доктрину, темељне истине вере представљају неку врсту оријентира, који ученим теолозима, али и обичним верницима,
показује да су на правом путу и да њихово усвајање.
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268. ПАСТЕЛИДУ, Норма
Higsov bozon i stvaranje sveta / Norma Pastelidu // God. 9, br. 16
(2011), str. 217-229.
Mi obrazlažemo ukratko da ona najdublja slika sveta od početka, koja
nam dolazi od astronomskih posmatranja i ogleda s elementarnim česticama, ostavlja mesta da nađe svoj početak u duhovnom načelu. Jer ako
će Stiven Hoking, zajedno s Leonardom Mlodinoom, moći da kaže da
„kosmos može da stvori sâm sebe iz ničeg“, ili s Rodžerom Penrouzom
da je u početku bio on bez mase, bilo bi to na način starozavetnog stvaranja sveta ex nihilo. А onda kada budu oni govorili da „kosmos nema
jednu istoriju, već svaku moguću istoriju“, dopustilo bi to mogućnost
postojanja sveta i „putem reči“ (logosa), a ona sabire u sebi i razumsko,
i dobro, i pravedno, i lepo. Kakav je upravo naš svet. U prvom slučaju,
kažu obojica, jer je u početku kosmos bio bez mase itd., a ide tome u prilog i to da se i dalje ne nalazi tzv. „božja čestica“, Higsov bozon, koja,
po „standardnom modelu“, omogućava masu drugim česticama. Ili pak
to da je na početku kosmos bio vatrena lopta (kao energija), ili infinitezimala beskrajne gustine, koja se podala jednom prasku, deljenju, a potom širenju (Veliki prasak itd.). Naš svet je, dakle, „fino-podešen“ – onaj
od mogućih svetova u kome je položen i poredak, i smisao, i krajnji cilj i
nije tek haotičan konglomerat materijalnih jedinica.
269. САЏАКОВ, Слободан
Religija i problem egoizma (Luterovo i Kalvinovo shvatanje egoizma) / Slobodan Sadžakov // God. 9, br. 16 (2011), str. 365-382.
U radu se razmatraju osnovni aspekti Luterovog i Kalvinovog shvatanja egoizma, posebno u povezanosti sa pojmom (moralne) individualizacije kao ključnog etičkog određenja. Takođe, razmatra se pitanje
uloge reformacijskog učenja u razgradnji srednjevekovne „moralne
slike sveta“ i stvaranju pretpostavki promene u vrednovanju egoizma.
270. ТАСИЋ, Милан
Мултикултурализам VS интеркултурализам: из ракурса индивидуалног (субјективног) избора / Милан Тасић // Год. 9, бр. 16
(2011), стр. 231-243.
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Уопште узев, кад се човек нађе у конгломерату различитих културних чињеница које га окружују, и ваља ли да се у свакој прилици
приклони појединим од њих – у оквиру извесног социо–културног
простора коме припада – упутно је наћи да треба оне да уследе,
радије, у резултату индивидуалног напора самосвојне јединке, но
што би биле ове домишљене „одозго“, од стране, рецимо, институција друштвене заједнице, државе. Тицало би се то не само могућих избора који би били вршени у овој прилици, већ и обима (степена) у коме би биле оне усвајане итд., па би истинске dramatis
personae на том путу биле, управо, домишљено и ваљано едуковане
јединке. А онда, остаје да се до прихватљивог решења приспе тако
што би били догледани, на једној страни, они васпитни садржаји
који би важили за све индивидуе, а потом буду указани, у начелу, и
начини на које таква јединка изабире поретке вредности за себе.
271. ТОДОРОВИЋ, Драган
„Davanje od svoga ja“: o sufizmu i duhovnom viteštvu: prikaz
knjiga Edin Urjan Kukavica: (2011) Аntropologija tesavvufa (Tesavvuf
iznutra),Sarajevo, i Аntropologija futuvveta (Futuvvet iznutra), Sarajevo / Dragan Todorović, Milan Vukomanović // God. 9, br. 16 (2011),
str. 407-414.
Preokupacija političkim islamom u naučnim istraživanjima, ali i globalnim medijskim izveštajima tokom poslednjih decenija 20. veka, koja
se u velikoj meri prenela i na novo stoleće, imala je za posledicu prilično zanemarivanje unutrašnje, duhovne dimenzije islama, islamski
misticizam (tasawwuf, tesavuf, sufizam). Takva tendencija je, srećom,
manje prisutna na Balkanu, u jugoistočnoj Evropi, gde se u osvit novog milenijuma pojavilo puno kvalitetnih, stručno utemeljenih studija i
knjiga s temom sufizma. Tu bi se, s pravom, mogli izdvojiti radovi Rešida Hafizovića, Аleksandra Popovića, Nathalie Clayer, Аlberta Doje i
drugih naučnika, poznavalaca tesavufa. Danas se, na primer, u Bosni i
Hercegovini prevodi puno sufijskih dela pri uglednim izdavačkim kućama, Fakultetu islamskih nauka, ali i u tarikatskim zajednicama, među
samim dervišima. Prevode se Ibn Аrabi, Dželaludin Rumi, Muhamed
el Gazali, Аbdulah Bošnjak i mnogi drugi, domaći i strani, „klasici“
sufizma, o kojima se, kao i o drugim temama iz te oblasti, pišu i zasebne
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monografske studije. Može se reći da je u Bosni danas, kao i u prošlosti, paralelno prisutna teorijska i praktična gnoza (irfan nazari i irfan
amali), odnosno spekulativni („filozofski“) i praktični sufijski put, onaj
u okviru tarikata. Prazninu u poznavanju sufizma i njegovog izuzetnog
značaja za islam, posebno na našem, balkanskom području, već godinama s izuzetnim uspehom ispunjava Edin Urjan Kukavica, ugledni
šejh nakšibendijskog i rifaijskog tarikata u BiH, vrsni poznavalac povesti, teologije i prakse tesavufa.
272. ТОРЕС Хутиерес, Алехандро
The New Bulgarian Legislation on Religious Freedom = Novi zakoni o verskim slobodama u Bugarskoj / Аlejandro Torres Gutiérrez,
Аngel Hristov Kolev // God. 9, br. 16 (2011), str. 333-364.
Posle pada Otomanske imperije Bugarska uspostavlja novi model odnosa između crkve i države usmeravajući se na privilegovan položaj
Bugarske pravoslavne crkve. Ovaj novi model dovršen je posle Drugog
svetskog rata sa komunističkom revolucijom koja propagirala ateizam
sa teškim posledicama koje su se odrazile na pojačanu versku netoleranciju i proganjanja. Kraj komunističkog perioda doneo je nove promene u zakonodavstvu i doista model religijskih sloboda u Bugarskoj u
paradigmi tolerancije. Zaključak je još jasniji ako ovaj model uporedimo sa drugim državama na Balkanu koje su bile razarane ratovima koji
su otvorili strahote stradanja i nepravdi. U ovom radu pokušali smo da
naučimo više iz Bugarskog modela.
273. ТРУДИЋ, Александар
Praktična-empirijska teologija kao teorija religijske prakse: predlog za upotrebu narativnog intervjua u ispitivanju / Аleksandar Trudić,
Srđan Sremac // God. 9, br. 16 (2011), str. 383-399.
U ovom pionirskom radu u nas se po prvi put teološki obrađuje pojava
„govora u jezicima“ koja je do sada istraživana samo sa lingvističke i
psihopatološke strane. U prvom delu rada autori promišljaju o praktično-empirijskoj teologiji kao teoriji religijske prakse sa posebnim akcentom na fenomen glosolalije. Pozivajući se na teorijsko-praktičnu pozadinu Ganzevoorta, Habermasa, Rikera i Vebera, glosolalija je dobila
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fenomenološku i teološku notu za istraživanja na terenu. U poslednjem
delu rada, autori daju predlog za korišćenje narativnog intervjua kao
instrumenta u teološkoj metodologiji, a sve uz podrobnija objašnjenja
do koji ih su došli teolozi/škinje i naučnici/ce iz društveno-humanističke
pozadine. Na taj način, teologija više nije samo rezervisana za salonska
promišljanja, već konkretizuje glosolaliju da bude „uhvatljiva“ i preispitana religijska pojava. Cilj rada jeste da se glosolalija „smesti“ u
buduće naučne okvire jer je deo društvene stvarnosti mnogo duže nego
što mislimo.
274. ЦВЕТКОВСКА Оцокољић, Виолета
Аlhemija i rano hrišćanstvo: mogućnosti međusobnog prožimanja
na primeru mučeništva Svetog Đorđa / Violeta Cvetkovska Ocokoljić,
Tatjana Cvetkovski // God. 9, br. 16 (2011), str. 291-307.
Ovaj rad se bavi uspostavljanjem mogućih paralela između stepena
u razvoju alhemijskog Velikog dela i scena mučeništva svetog Đorđa.
Izvor žitija svetog Đorđa na koji se rad najvećim delom oslanja potiče iz perioda oko 5. veka i pisan je na koptskom jeziku. U radu su
predložene izvesne paralele izražene na metaforički i alegorijski način,
između postupaka unutar hrišćanskih opisa mučeništva i Velikog dela
u alhemiji. U oba pristupa cilj je preobražaj – vaskrsenje iz mrtvih i/ili
oživljavanje (tvari). Putem analize pojedinačnih metala i njihove strukture, posmatranja i razlaganja u alhemiji kao i razlaganja, odnosno
kidanja i mučenja ljudskog tela (u liku svetog Đorđa) dati su putokazi
kojima adept treba da se rukovodi na putu do prosvetljenja ili vernik na
putu do Hrista.
275. ЧАВРИЋ Дејана
Prikaz knjige It’s really all about god Samira Selmanovića: Samir
Selmanovic, It’s Really Аll Аbout God: Reflection of a Muslim Аtheist
Jewish Christian, Wiley, 2009 / Dejana Čavrić // God. 9, br. 16 (2011),
str. 423-426.
Knjiga It’s Really Аll Аbout God je delo Samira Selmanovića, koji kroz
mnogo primera govori o Bogu, o životu i postavlja bitna pitanja. Ovo je
knjiga o svim ljudima, bez obzira na to da li su pobožni ili ne. Uči nas o
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tome kako da stvarno prihvatimo nekoga ko je različit, kako da naučimo od njega, kako da druge naučimo da to isto urade, da je prihvatanje
bitno isto toliko koliko i davanje i da to ne znači da je neko slabiji, da ne
znamo sve odgovore i da je to u redu, ali isto tako, trebalo bi da dopustimo drugima da nas nauče. U ovoj knjizi postoji mnogo priča i mnogo
ljudi koji se pominju. Kroz svaku priču se može po nešto naučiti. Svako
poglavlje donosi nešto novo.

Год. 10, бр. 17 (2012)
276. БЈЕЛАЈАЦ, Бранко
Frensis Makenzi - prijatelj Srbije: pravoslavni dobrotvor i zaštitnik verskih manjina / Branko Bjelajac // God. 10, br. 17 (2012), str.
113-124.
Frensis Makenzi je u Srbiji boravio skoro 20 godina i tokom tog perioda zalagao se za angažovanje građana u humanitarnim akcijama, pomagao je izgradnju puta, vojnu bolnicu, izbeglice iz Bosne, pokazivao
je brigu o napuštenima, prosjacima, za školovanje Romske dece, obuku devojaka, čak i formiranje društva za zaštitu životinja u Beogradu.
Osim toga, Makenzi je, kao zemljoposednik u Beogradu, organizovao
urbanizaciju i naseljavanje stanovništva, nudeći niske ali ekonomski
prihvatljive stanarine, poklonio zemlju za gradnju pravoslavnog hrama, potpomagao prevođenje verske literature i izdavačku delatnost.
Makenzi je bio i prijatelj nazarena i finasijski pomagao njihove sudske procese, a potom i samohrane nazarenske porodice bez prihoda. U
članku se govori i o ulozi Čedomilja Mijatovića u mnogim od Makenzijevih aktivnosti.
277. БОГОМИЛОВА, Нонка
Religion – variety of meanings and approaches: А few theses =
Religija – raznovrsnost značenja i pristupa: nekoliko teza / Nonka Bogomilova // God. 10, br. 17 (2012), str. 41-46.
U ovom radu smo pokušali da rekonstruišemo i prikažemo neke značajne teze i pristupe u vezi sa konceptom religije koji pokazuju raznovrsnost značenja stavljenih pod naslov „religija“ na način kako su ih
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formirali neki poznati filozofi i teolozi. Posmatrali smo definicije religije („šta zaista znači ’vernik’?“) onako kako su zasnovane na različitim
epistemološkim modelima „prevazilaženja“ religije, modelima filozofije religije, metodom objašnjenja i metodom razumevanja.
278. БОГОМИЛОВА, Нонка
Religious diversity in the contemporary European culture: prikaz knjige Богомилова, Нонка (2010) Религиозното разнообразие
в културата на съвременна Европа /Дебати, феноменология, социално-антропологичен профил/, Акад. Издателство „Проф. Марин
Дринов“: София /Religious Diversity in the Contemporary European
Culture /Debates, Phenomenology, Social-Anthropological Dimensions
/ Nonka Bogomilova // God. 10, br. 17 (2012), str. 173-176.
The topics related to religious diversity and religious pluralism are increasingly gaining ground in the media no less than in academic debate and scholarly publications, especially in Europe and the USА. The
cause of this is the increasing confessional variegation in the public
sphere in these countries, a trend which, in the opinion of analysts and
as evidenced by mass attitudes, has an ambivalent potential: for positive and fruitful development of multiculturalism on one hand, or for
conflict-generating processes on the other. Especially after September
11, heated debates in Switzerland, Spain, France, Italy and other developed European countries are being provoked by issues regarding the
cultural status and rights of religious minorities; the construction of
temples; the wearing of visible religious symbols; the access of confessions to media coverage.
279. БОСАНКИЋ, Нина
Žena pod velom / Nina Bosankić // God. 10, br. 17 (2012), str.
137-155.
Razgovor sa Bosiljkom je vođen u januaru 2010. godine, u njenom
domu, tokom istraživanja rađenog u sklopu doktorske disertacije koja
se bavila uzrocima i posljedicama donošenja odluke o nošenju nikaba
(vela preko lica). Razgovor je trajao oko 130 minuta, od čega prvih
deset minuta nije snimano. Iako je razgovor vrlo brzo poprimio formu
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lične istorije što je velikim dijelom rezultiralo odstupanjem od glavne
teme, upravo zbog otvorenosti ispitanice, bogatstva podataka i orginalosti narativa, nije prekidan niti preusmjeravan, te je kao takav u
integralnom obliku objavljen u ovom članku. Bosiljka je u trenutku snimanja razgovora imala 21 godinu, udata je i majka kćerke od 4 godine.
280. ВИДАКОВИЋ, Мира
Društvene vrednosti i religijsko obrazovanje mladih u uslovima
globalizacije / Mira Vidaković // God. 10, br. 17 (2012), str. 89-101.
Rad analizira suprotnosti koje nam donosi 21. vek, čijem rešavanju treba da doprinese obrazovanje. U takvom savremenom društvu javljaju
se: suprotnost između globalnog i lokalnog, koja se ogleda u potrebi
biti građanin sveta i istovremeno sačuvati nacionalni identitet; i suprotnost između univerzalnog i individualnog, koja se ispoljava u prihvatanju globalizacije sveta i očuvanja ličnog identiteta. Taj lični identitet
se sastoji u očuvanju kulturnog identiteta svog naroda i potrebi prilagođavanja novom vremenu, novim odnosima u globalnom društvu, u
kome se javlja potreba nastajanja jedinstvenog kulturnog prostranstva
i stvaranje planetarne kulture. Religija kao deo duhovnog i kulturnog
nasleđa i uticajan činilac savremenog društva vrši uticaj na društvene,
kulturne, političke procese, ali i na život, shvatanja i aktivnost ljudi.
Sociološka teorija kaže da kada slabe oni društveni faktori koji imaju
zadatak da održavaju društvenu integraciju, onda se stvara prostor religiji da ona popuni taj upražnjeni prostor i odigra integrativnu ulogu.
Otuda je zanimljivo što religijske vrednosti postaju značajan segment
u korpusu pluralističkih vrednosti koje karakterišu savremeno društvo.
281. ВУКОМАНОВИЋ, Милан
Do jednostavnosti treba narasti : Sociološki pogledi na naciju i religiju Ivana Cvitkovića / Milan Vukomanović // God. 10, br. 17 (2012),
str. [157]-159.
Sociološki pogledi na naciju i religiju (drugi tom) Ivana Cvitkovića je
izuzetno dragoceno delo, i to ne samo zbog toga što je to 24. knjiga po
redu ovoga autora, što je numerički simbol potpunosti i savršenstva
u nekim religijama. Ona ima osobit značaj jer ju je pisao autor koji


153

se, među postjugoslovenskim sociolozima, najviše i najdetaljnije bavio
problemima odnosa nacije i religije, etniciteta, nacionalizma, religije i
politike. Zbog toga ovu monografiju odlikuje, pre svega, velika stručnost, kompetentnost, pouzdanost kao rezultat znanja i iskustva naučnika u zrelom dobu.
282. ВУКОМАНОВИЋ, Милан
Religija pred izazovima mnogostruke modernosti / Milan Vukomanović // God. 10, br. 17 (2012), str. 47-62.
U ovom radu preispituje se teza o revitalizaciji religije u svetlu procesa
modernizacije i duha modernosti s dva različita, ali komplementarna
teorijska aspekta. S jedne strane, tu se razmatra pojam religije koji
bi, možda, na jedan teorijski produktivniji način zahvatio promene u
religijskoj sferi karakteristične za kraj 20. i početak 21. veka, imajući
u vidu, dakako, i religijske aspekte globalizacije. Umesto pitanja šta
religija jeste, ili šta religija čini, autor se ovde detaljnije bavi pitanjem
šta religija danas sve podrazumeva, imajući u vidu, pre svega, različite
aspekte, odnosno konstitutivne elemente religije u politetičkoj i komparativnoj perspektivi. Drugim rečima, koji to tačno aspekti religije doživljavaju revitalizaciju, ako je o oživljavanju religije, a ne samo religioznosti, reč? S druge strane, autor razmatra i sam pojam modernosti
i modernizacije u savremenom društvu (društvu na razmeđu stoleća),
imajući pritom u vidu mnogostrukost modernih kulturnih programa,
kao i njihovu stalnu dinamiku, i to ne samo na Zapadu, već i u nezapadnim društvima, u kojima je u postkolonijanom periodu, a naročito
u poslednje nekolike decenije 20. veka, došlo do značajnije reinterpretacije, selekcije i preformulacije institucionalnih modela i političkih i
društvenih tema vezanih za modernu zapadnu civilizaciju.
283. ГАЛУС, Ласло
Uvod u Novi zavet: Predrag Dragutinović, Uvod u Novi zavet:
osnovi novozavetne nauke I (Beograd: PBF – Institut za teološka istraživanja, 2010) / Laslo Galus // God. 10, br. 17 (2012), str. 165-168.
Pod izrazom „Uvod u Novi zavet“ podrazumeva se jedna posebna grana nauke u okviru novozavetnih studija, koja se bavi pitanjem poza154

dine i porekla novozavetnih knjiga. Često se na teološkim fakultetima
predaje predmet pod ovim nazivom i pišu knjige o ključnim pitanjima
ove discipline (Introductio, Einleitung, Introduction). Osnovna pitanja koja se istražuju u ovoj naučnoj grani su autorstvo, mesto i vreme
nastanka novozavetnih knjiga, pitanje izvora koje je autor upotrebio,
identitet i situacija recipijenata, pozadina i cilj pisanja ključne teološke
teme ili akcenti koji se pojavljuju u pojedinačnim spisima. Takođe se u
okviru discipline uvoda ispituje istorija razvoja kanona, kao i osnovne karakteristike antičkih rukopisa, tj. istorija teksta. Ova poslednja
dva područja do danas su se već razvila u posebne grane novozavetne
nauke. Knjiga Predraga Dragutinovića u izdanju Instituta za teološka
istraživanja pri PBF-u dragoceni je doprinos dosta siromašnoj srpskoj
novozavetnoj stručnoj literaturi kada je reč o disciplini uvoda u Novi
zavet. Ona je osmišljena kao prvi deo šireg rada na polju novozavetne
nauke i, po rečima autora, predstavlja „prolegomenu za erminevtiku,
egzegezu i svet Novog zaveta“.
284. ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
Сировари и други обичаји села Цакановац / Драгољуб Б.
Ђорђевић // Год. 10, бр. 17 (2012), стр. 63-74.
Мајушно село Цакановац – само 156 житеља – сместило се на
7 km од Прешева, општинског места, а 3 од Железничке станице Прешево, дела вароши најближег аутопуту, Коридору 10, који
Срби и Ђорговци (православни Роми) насељавају, сматрају својим
и који као да их непремостиво дели од осталих Прешевљана, апсолутно већинских Албанаца. Сиромашни становници не губе наду
у будућност понајвише и због тога што се чврсто држе вековних,
традиционалних српских обичаја, а у практиковању појединих се
и издвајају од непосредне околине. Тако је с обичајем „Сировари“,
необичним именом за предновогодишњи, тринаестојануарски празник.
285. ЂУРИЋ-Миловановић, Алксандра
Religijska konverzija i zavisnost iz interdisplinarnog ugla : prikaz knjige Srđana Sremca (2012): Zavisnost, religija, identitet. Predlog
za narativnu analizu svedočanstava konverzije bivših zavisnika, Izda
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vačka knjižarnica Zorana Stojanovića: Sremski Karlovci – Novi Sad /
Аleksandra Đurić-Milovanović // God. 10, br. 17 (2012), str. 169-172.
Nedavno objavljena studija teologa mr Srđana Sremca, Zavisnost, religija, identitet. Predlog za narativnu analizu svedočanstava konverzije
bivših zavisnika, predstavlja rezultat autorovog dugogodišnjeg istraživačkog rada posvećenog ulozi religije i fenomena konverzije kod bivših
heroinskih zavisnika i zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Osnivanje
različitih rehabilitacionih centara u Srbiji tokom poslednjih deset godina, omogućilo je autoru da svoje istraživanje obavi i na terenu, u
samim rehabilitacionim centrima u kojima su intervjui i prikupljani.
286. ЖИВКОВИЋ, Ивица
О прихватљивости Монтесори педагогије данас / Ивица Живковић // Год. 10, бр. 17 (2012), стр. 179-186.
Нема хришћанске конфесије нити каквог другог религиозног оквира
који би данас могао да потврди духовни значај учења Марије Монтесори. Савремени токови педагошког мишљења у свету руководе
се претпоставкама по којима се револуционарност ставова Марије Монтесори показује као недовољна и за данашње време неприхватљива.
287. ЗАВИШ, Моника
Аcademic textbook for helping professions Knezović, Renáta –
Ralbovská, Rebeka: Communication for helping professions 2. Second
Edition. Written in Czech: Knezović, R. - Ralbovská, R.: Komunikace
pro pomáhající profese. 2. vydanie. Published by Evropské vzdělávací
centrum, Praha, 2010, 124 s. / Monika Zaviš, Аndrea Čerňanová // God.
10, br. 17 (2012), str. 177-178.
Question of relevant communication in helping professions is every year
more and more listed topic in scientific journals of social and medical
sciences. Scientific exploration showed the need of deeper and wider
education of health care personnel in this area. It is obvious that the
first problem is preparation process during university education which
consists of minimum subjects focused on social skills of further doctor.
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Therefore two academic assistant professors from Slovak and Czech
Republic decided to write two books dedicated to this very topic: PhDr.
Renáta Knezović, PhD. – Medical Faculty of Comenius University in
Bratislava and PhDr. et Mgr. et Mgr. Rebeka Ralbovská, PhD. – Faculty of Biomedical Engineering of Czech Technical University in Prague.
288. КОШУТИЋ, Радмило В.
Свето у светској духовној архитектури / Радмило В. Кошутић // Год. 10, бр. 17 (2012), стр. 23-40.
Свето се у овом раду одређује као „прекид“ тока свакодневице. Тај
прекид свакодневног тока живота улази у сферу која превазилази
људска чула. Када се догоди једно такво искуство, које је Мирче
Елиајде назвао „јерофанија“, људи затечени њиме стварају структурално исте облике у свим религијама. Најбољи опис оваквог искуства је библијска прича о Јаковљевој лествици (Пост. 28, 10–19).
Метод овог рада се састоји у откривању суштинских елемената
наведеног библијског текста и, потом, у поређењу уметничких дела
различитих религија. Сликама ће бити представљене заједничке
структуре у свим религијама, сједињење неба и земље и стварање
центра ходочашћа. У закључку ће се приметити да се живот савременог човека се удаљава од првобитног светог и све више улази у
профано што се онда одражава и у делима савремене уметности.
289. МАНДИЋ Ђокић, Тања
Религиозност здравствених радника / Тања Мандић Ђокић //
Год. 10, бр. 17 (2012), стр. 75-88.
Рад представља резултате истраживања које је за циљ имало
да испита религиозност здравствених радника у граду Бања Лука.
Истраживање је проведено на узорку од укупно 172 испитаника/
испитанице подјељена/е у експерименталну (здравствени радници) и контролну (друге различите професије) групу, а као инструмент кориштен је упитник затвореног типа. Истраживања везана за степена религиозности и припадања одређеној професионалној групи ступају на сцену у оквиру историјског конфликта
религиозне и научне мисли. Ово питање посебан интерес буди када
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су посреди професије које су везане за егзактне природне науке и
које су директно везане за научна достигнућа, као што је медицина. На основу резултата проведеног истраживања, уочавамо да
су здравствени радници више религиозни, у односу на контролну
групу нездравствених радника. Више здравствених радника вјерује у Бога, више њих повремено присуствује молитвама/службама,
више их пости и чита религиозну литературу. Јединo питање код
којег здравствени радници нису исказали већу приврженост религијском увјерењу од испитаника контролне групе је шкакљиво питање везано за обављање њихове дјелатности.
290. НАЗО, Паоло
Световњаштво и религијски плурализам: превод дела Паоло Назо (2005). Laicita’ e pluralismo religioso. Editrice Missionaria
Italiana – www.emi.it / Паоло Назо ; превео Радмило Кошутић // Год.
10, бр. 17 (2012), стр.187-196.
Са социјалног и културног становишта очигледно је да су се сценарији побожности вратили на позорницу колективног интереса.
Након година веома раширене секуларизације и смрти Бога, све чешће се чита и дискутује о поновној присутности Бога и повратку
ка сакралном. Дијаспора сакралног је један други израз коришћен у
том правцу да покаже изузетно ширење чак и у срединама које се
уопштено говорећи сматрају удаљеним од класичног религиозног.
Сценарији после 11. септембра 2001. године су то додатно нагласили, као што је познато са драматичним исходима, омогућивши
нам да као руком дотакнемо све двосмислености и противречности. Ради се о мноштву сценарија који се непрекидно мењају,
више него у скорашњој прошлости. Типичне представе које описују
тренутну ситуацију су, дакле, слике мозаика, слагалице, ако не и
загонетке, чак и за једну земљу у којој – философски – не можемо
рећи да нисмо хришћани.
291. ФЕТАХУ, Бесник
The role of Religion from a sociological perspective = Uloga religije viđena iz sociološke perspektive / Besnik Fetahu // God. 10, br. 17
(2012), str. 103-112.
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U ovom članku autor je elaborirao na koji način sociološki pristupi
tretiraju studiranje religije. Utoliko pre, na koji način sociolozi vide
socijalne aspekte religije, načine koje su upotrebili ljudi da bi opravdali konstruktivna ili destruktivna delovanja, način na koji religija daje
oblik ponašanjima ljudi i shvatanju sveta, kao i način na koji je religija
povezana sa socijalnim, političkim i ekonomskim pitanjima, sve ovo iz
sociološke perspektive. Ovim člankom Vi ćete obezbediti saznanja na
koji način su religije deo javne sfere i sada se pojavluju kao jak identitet za pojedinca i društvo u celini. U ime religijskih tradicija ljudi
su izgradili svoja politička i ekonomska stremljenja. Mi ćemo biti u
stanju da vidimo koliko su verske vrednosti i vere u celini motivisali
ljudsko delovanje i na koji način verske grupe organizuju svoje kolektivno versko izražavanje. Religija je značajan aspekt društvenog života
i društvena dimenzija je značajan deo religije. Upotrebljavajući sociološke perspektive mi ćemo se koncentrisati u ljudskim aspektima vere i
praktikovanja vere.
292. ЦВИТКОВИЋ, Иван
Opasna sjećanja i pomirenje: prevod Kontekstualno promišljanje
o religiji u postkonfliktnom društvu, Ex Libris, Rijeka, 2012, 374 str.
(ur.) Srđan Sremac, Zoran Grozdanov i Nikola Knežević / Ivan Cvitković // God. 10, br. 17 (2012), str. 160-164.
Pomirenje, praštanje, sjećanje – teme su koje se sve češće interpretiraju, više među religiolozima i sociolozima religije, i samo među dijaloški
raspoloženim svećenicima. Zašto je to tako? Da li zbog toga jer je riječ
o religijama i konfesijama „opterećenim prošlošću i sukobima“, kako
kažu urednici Zbornika. Dodao bih na njihovu konstataciju: i vjernicima opterećenim „djedinim sindromom sjećanja“ („Uzeo djeda unuka
u krilo, pa mu pričao što je nekad bilo“. Djede oštre svijest unuka, a
unuci noževe za nove obračune“).
293. ЧОВИЋ, Ана
Абортус између права на живот и права на слободно одлучивање о рађању / Ана Човић, Драган Човић // Год. 10, бр. 17 (2012),
стр. 125-136.
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Да ли је абортус метод планирања породице и право загарантовано уставном и законском регулативом или се ради о умишљајном
лишавању живота фетуса, питање је које и данас изазива бројне
контраверзе. Ставови религија о моралној оправданости абортуса,
углавном се много не разликују. Са друге стране, у упоредноправној
законској регулативи и судској пракси у овој области, могу се уочити битне разлике. Анализом законских решења у нашој земљи и
појединих упоредноправних решења, одговориће се на питање, да ли
је право на абортус неприкосновено људско право, нужно зло у одређеним ситуацијама или злочин, независно од конкретне ситуације.
Колико се ставови званичних религија разликују у односу на ставове
законодаваца и да ли је могуће постићи узајамни компромис?
294. ШУШЊИЋ, Ђуро
Hram kao božji stan / Đuro Šušnjić // God. 10, br. 17 (2012),
str. 5-22.
U svim zajednicama i u svim kulturama, bile one drevne ili savremene, ljudi su gradili domove molitve za svoje bogove, duhove ili pretke.
Hramovi su bili veoma raznolikog oblika, ali uvek sa jako istaknutom
svrhom: da se slavi, moli i voli ono u šta se veruje! Gotovo svako vreme
se izrazilo u svojim velelepnim građevinama, koje su bile namenjene za
svetovne ili svete potrebe i želje. To su po pravilu građevine koje se, u
odnosu na druge graditeljske oblike, odlikuju veličinom, visinom, oblikom, uzvišenošću namene i trajnošću poruke, što, samo po sebi, izaziva
divljenje i strahopoštovanje. U velikim verskim sistemima i sam bog se
naziva arhitektom. On se i razumeva kao graditelj sveta, a gradnja kuće
od strane čoveka kao ponavljanje i obnavljanje toga prvotnog božjeg
čina – kosmosa kao velike kuće.

Год. 10, бр. 18 (2012)
295. БОСАНКИЋ, Нина
Roma women in B&H labour market: accessing employment opportunities = Rомкиње на БиХ тржишту рада: тешкоће у приступу
приликама за запослење / Nina Bosankić // God. 10, br. 18 (2012), str.
331-340.
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Od završetka rata 1992-1995, Bosna i Hercegovina (BiH) prolazi kroz
težak proces tranzicije, karakterisan ovisnošću o humanitarnoj pomoći i
teškoćama 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 pristup muškarcima i ženama,
bez obzira na zakonske regulative, dok romkinje imaju još ograničeniji
pristup tržištu, čime su u najnepovoljnijem položaju u bosanskohercegovačkom 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 zajednicama, 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.
296. ВУКОИЧИЋ, Јелена
Религија и национални идентитет Срба у Републици Српској
и Босни и Херцеговини / Јелена Вукоичић // Год. 10, бр. 18 (2012),
стр. 215-234.
У овом чланку аутор разматра улогу и значај религије у формирању
и афирмацији националног идентитета Срба у Републици Српској
и Босни и Херцеговини. Истиче се да религија представља један од
кључних елемената српског националног идентитета, али да је, због
посебних историјско-друштвених околности, њена улога у афирмацији идентитета Срба у РС и БиХ још значајнија, него у случају
српског народа у другим регионима. Масовна конверзија православног
становништва у ислам, која је уследила након отоманских освајања, и етничка мешавина која, као резултат ове конверзије, карактерише босанско-херцеговачко друштво вековима, створили су специфичне друштвене, политичке и културне околности захваљујући
којима је религија постала стожер националних идентитета и националне политике свих заједница у БиХ, па тако и српског народа.
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297. ВУКОМАНОВИЋ, Милан
Политички ислам између Истока и Запада: приказ књиге
Мирјана Нешић, Ислам и модерна држава, Задужбина Андрејевић,
Београд, 2012 / Милан Вукомановић // God. 10, br. 18 (2012), str.
[387]-389.
Главна тема ове књиге је испитивање варијетета политичког
ислама (исламизма) у савременом свету, како у муслиманским
друштвима, тако и на западу, у муслиманској дијаспори. Данас је
политички коректно међу апологетима ислама да се каже како
политички ислам, исламизам нема ништа са исламом као религијом. Проблем ту доиста није ислам као религија, већ његова политизација као верског, етичког и политичко-правног система. Различита су лица политичког ислама: од мирног, институционалног
исламизма до различитих џихадистичких огранака склоних насиљу. У том другом случају је реч о покретима заснованим на транснационалној заједници (umma), као и глобалним мрежама. То је, на
пример, онај исламски фундаментализам (al-usuliyya al-Islamiyya)
мисионарског типа који извози саудијски модел салафијског верског образовања у Европу и на запад. Због тога данас, када је реч
о исламу, можемо говорити о политизацији религије, религизацији
политике и културализацији конфликта.
298. ГАЛУС, Ласло
Priroda Novog zaveta: književna, istorijska i teološka perspektiva
/ Laslo Galus // God. 10, br. 18 (2012), str. 235-247.
Novi zavet je fundamentalni dokument hrišćanstva. Ipak, na pritisak
duha dekonstrukcija koji prožima savremeno društvo i teološke krugove
sve je veća nesigurnost oko najosnovnijih pitanja u vezi ovog korpusa literature. Ovaj rad se vraća ispitivanju temelja 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 „čisto književni“ i „čisto istorijski“
poduhvat, jer priroda ove literature zahteva hermeneutiku koja gradi
na rezultatima književne i istorijske analize, ali u isto vreme u centar
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pažnje stavlja narativno-teološku analizu usredsređenu na „veliku priču“ o stvoritelju i njegovom svetu.
299. ЂУРИЋ-Миловановић, Александра
Десетогодишњица излажења часописа „Религија и толеранција“/ Александра Ђурић-Миловановић // Год. 10, бр. 18 (2012),
стр. 390-391.
Веома је мали број часописа у Србији из области друштвених и
хуманистичких наука који је успео да одржи континуитет излажења читаву деценију. Још је мањи број оних који се баве религијом из угла различитих дисциплина и који окупљају не само врхунске стручњаке из области истраживања религије, већ и млађу
академску заједницу која понекад своје прве научне радове објави
управо у овом часопису. Стога је неопходно истаћи колико је часопис „Религија и толеранција“ јединствен, будући да представља
прави пример интердисциплинарног часописа који не окупља само
социологе религије, већ и теологе, антропологе, филозофе, историчаре, психологе, политикологе, који се у својим истраживањима
баве религијом како теоријски, тако и емпиријски. Кроз текстове
који су објављивани у часопису „Религија и толеранција“, може
се приметити да је све већи број аутора који у својим студијама
обједињује наведене дисциплине, будући да је феномен религије у
савременом друштву веома сложен и све се више тежи интердисциплинарном приступу као свеобухватнијем. Стога се интердисциплинарност поставља као нужност у савременим проучавањима религије и комплексних религијских идентитета, уз све већи
број нових религија и нових односа који настају у све хетерогенијој
религијској слици друштва.
300. ЂУРИЋ-Миловановић, Александра
„Iz sveta više nema nikoga da dođe u veru našu“: Srbi nazareni
u Rumuniji / Аleksandra Đurić-Milovanović // God. 10, br. 18 (2012),
str. 299-316.
Ovaj rad bavi se dinamikom nastanka i razvoja nazarenskog pokreta
među Srbima u Rumuniji. Iako Srbi u Rumuniji većinom pripadaju Srp
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skoj pravoslavnoj crkvi, tokom 20. veka prelazili su i u različite neoprotestantske zajednice, kao što su nazarenska i baptistička. Putem nemačkih
i mađarskih misionara, nazareni su širili svoje zajednice u brojnim naseljima sa pravoslavnim srpskim i rumunskim stanovništvom. Budući da su
bili pacifisti, 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 radu se predstavljaju i osnovni elementi nazarenske dogmatike, kako bi se ukazalo na specifičnosti
nazarenskog učenja koje snažno oblikuje religijski identitet nazarenskih
vernika. Rad se zasniva na kvalitativnom terenskom istraživanju srpske
nazarenske zajednice u Temišvaru i u srpskim naseljima Banatske klisure
realizovanom tokom 2010. godine. U Rumuniji nazarenska zajednica broji
oko 1000 vernika, sa sedištem u gradu Аradu, dok Srba nazarena ima u
Аradu, Temišvaru i u naseljima uz samu granicu sa srpskim Banatom.
301. ЂУРИЋ, Жељко Р.
Онтолошке разлике у фотографији и икони / Жељко Р. Ђурић
// Год. 10, бр. 18 (2012), стр. 261-274.
Рад се бави анализом фотографског снимка и иконе, трагајући за
онтолошким аспектима који су у вези са феноменом времена и вечности. Фото снимак због свог изразито историјског карактера,
бива показатељем и сведоком смрти као продукта тварног и пролазног. Са друге стране, икона сведочи о покушају превазилажења
историјског, указујући на један свет будућности. Икона полази од
фотографског, портретског и историјског, али у наставку указује
на онострано. На крају се анализирају сличности фотографије и
иконе, које свој извор налазе у свом репродуктивном карактеру и
потреби понављања.
302. КОВАЧЕВИЋ, Ивана
Jevreji u Nišu / Ivana Kovačević // God. 10, br. 18 (2012), str.
317-329.
Jevrejska zajednica u Nišu delila je istu sudbinu Jevreja širom sveta.
Pre Drugog svetskog rata ona je brojala i do hiljadu članova jevrej164

ske veroispovesti a danas ih ima svega tridesetak. Pre rata Jevreji su
imali svoju sinagogu, Ješivu, groblje i rabina a danas nemaju ništa od
toga. Аli, sačuvali su svoju veru i kolektivni identitet. Kroz sećanja na
zajedničku ugnjetenost i patnju, Jevreji grada Niša uspešno odolevaju
vremenu.
303. КОШУТИЋ, Радмило В.
Трешњини цветови излазећег сунца (камиказе) / Радмило В.
Кошутић // Год. 10, бр. 18 (2012), стр. 359-385.
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.
304. КУБУРИЋ-Боровић, Марија
Црквена и духовна музика у адвентизму / Марија Кубурић-Боровић // Год. 10, бр. 18 (2012), стр. 275-297.
У овом раду пажња је усмерена на проблем музичког изражаја
међу адвентистима како на богослужењима тако и у свакодневном животу верника. Осим приказа упутстава за употребу музике из Црквеног правилника који је јединствен за адвентисте ши
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ром света, представљена су истраживања која упућују на значај
музике и на њену присутност у образовању верника, музичком извођењу у цркви и професионалном избору занимaња. У тексту су
приказани интервјуи с музичарима који су активни у цркви и који
се професионално баве музиком, њихови ставови и искуства. Интервјуи су вођени с брачним паром Плантак који живе и раде у
Америци; студентом докторских студија у Оксфорду Тихомиром
Лазићем; Гораздом Андрејичем, бившим адвентистичким пастором, сада теологом на универзитету Ехстер и на крају са пастором у пензији и дугогодишњим солистом у адвентистичкој цркви
Томиславом Иванешићем.
305. КУБУРИЋ, Ана
Osnovni pojmovi preko kojih Kejt Di Rouz objašnjava skeptički
argument : relativizacija istine / Аna Kuburić // God. 10, br. 18 (2012),
str. 249-260.
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 epistemologije
i mesta kontekstualizma u njoj, a potom na pojedina rešenja predstavnika ove škole mišljenja u savremenoj filozofiji (npr. Robert Nozick).
Dijaloški i polemički uspostavljen je odnos prema drugim shvatanjima,
kao što su i ona unutar samih kontekstualista, Keith DeRose, iznosi
i argumentuje u prilog komunikacijskog razumevanja konteksta. 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 znanja ili njegovog opravdanja, nego ono koje
donosi uslove istinitosti. Pri tom Keith DeRose posebno insistira na dva
pojma – „osetljivost verovanja“ i „snaga epistemološke pozicije“, što
se u radnji detaljno prikazuje.
306. КУБУРИЋ, Зорица
Verovanje i pripadanje u savremenoj Srbiji / Zorica Kuburić, Danijela Gavrilović // God. 10, br. 18 (2012), str. 201-214.
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U savremenom društvu religioznost poprima različite oblike – od tradicionalnog verništva, koje se zasniva na praktikovanju obreda vezanih
za pojedine tradicije, do lične religioznosti, koja pronalazi sopstvene
oblike u eklektičkim spojevima različitih tradicija ili ustanovljenju novih. Polazeći od socioloških teorija koje dijagnostikuju revitalizaciju
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 postsocijalističkom periodu; raznovrsnost oblika
religioznosti koji se javljaju u Srbiji; dominantne oblike religioznosti;
poređenje situacije u Srbiji sa nivoom i oblicima religioznosti u ostalim društvima ex-Jugoslavije. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz analizu
i interperetaciju podataka iz istraživanja koja su u poslednjih nekoliko godina obavljena na teritoriji Srbije. Аnalize pokazuju da je nivo
religioznosti (naročito u periodu sukoba u funkciji kulturne odbrane)
značajno povećan, kao i da je tradicionalna religioznost najprisutnija.
Međutim, prisutni su i ostali oblici religioznosti, čija je analiza marginalizovana u savremenoj srpskoj sociologiji religije.
307. НАЗО, Паоло
Замисао која долази од давнина: Paolo Nazo (2005). Laicita’ e
pluralismo religioso. Editrice Missionaria Italiana – www.emi.it / Паоло
Назо ; превео Радмило Кошутић // God. 10, br. 18 (2012), str. 393-402.
„Тада фарисеји отидоше и договорише се да га ухвате у речи. И послаше к њему ученике своје са Иродовцима, који рекоше: Учитељу,
знамо да си истинит и да заиста учиш путу Божијем и не мариш ни
за кога, јер не гледаш ко је ко. Кажи нам, дакле, шта мислиш ти; је
ли допуштено плаћати порез цару или није? Но Исус виде лукавство
њихово и рече: Што ме кушате, лицемери? Покажите ми порезни
новац! А они му пружише динар. И рече им: Чији је ово лик и натпис? Рекоше му: царев. Тада им рече: подајте, дакле, цару царево
и Богу Божије! И кад чуше, задивише се, оставише га и отидоше“.
308. РОГИЋ, Драгана
Wreath – its use and meaning in ancient visual culture / Dragana
Rogić, Jelena Аnđelković Grašić, Emilija Nikolić // God. 10, br. 18
(2012), str. 341-358.
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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 dekoraciji, 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 sportskim i cirkuskim igrama. Pored
darivanja simboličkog pobedničkog venca, pobednicima Olimpijskih,
Pitijskih i Istamijskih igara su ukazivane velike časti i nagrade, poput
doživotnog izdržavanja, dok su filozofi bili nagrađivani samo palminim grančicama i vencima. U kontekstu pobede, venac je ovenčavao
i glave rimskih imperatora, koje je često nagrađivala sama boginja
Viktorija, u likovnom obrascu koji će kasnije postati osnova krunisanja u okviru vladarskih ikonografija. Stekavši značajnu simboličku
ulogu, već svojom primenom u svakodnevnom životu antičkog čoveka,
venac je postao i jedan od omiljenih motiva zagrobne umetnosti, gde
je obezbeđivao trijumf nad smrću. Bilo da kruniše vojnika ili običnog
čoveka, učestvujući u funkciji antičke heroizacije ili u životu hrišćanskog vernika, on predstavlja pobedonosni znak izabranih, nagrađenim vencem slave. 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. Da se u podsvesti ljudi neke ideje i koncepti ne menjaju vekovima, a nasleđe 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 označava ljubavnu sreću, zdravlje, zaštitu i
uvek pobedu.

Год. 11, бр. 19 (2013)
309. АЛЕМИЋ, Вахдет
Ljudskost mjerena principom slobode, akcenat doktrine islama /
Vahdet Аlemić // God. 11, br. 19 (2013), str. 123-134.
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Ljudskost mjerena principom slobode predstavlja pitanje biti vremena
te biva nezaobilazno motrište savjesti na dilemi kako ostvariti perspektivu razvoja heterogene zajednice na makro i mikro razini? Doktrina
islama sa jedinstvom diverziteta nudi moguća rješenja razvoja društvene i kulturne zajednice. Paradigma „jedinstva diverziteta“ pojmovno
pretpostavlja slobodu heterogene zajednice, što je fundament društvenog kapitala. Tim prije primjenjeni kapital zauzima princip slobode za
validan dokaz pri procjeni stepena demokratičnosti društva. Pravo na
istinu jedna od premisa doktrine jedinstva diverziteta. Blisko povezuje
uzrok i posljedicu, te standardizira norme u poretku. Standardizovane
norme; pravo, jednakost i sloboda sistemom ponašanja određuje nivo
neophodne humanosti u društva, te nivo primjenjene kulture i religije.
Pravo podrazumjeva primjenjenu slobodu. U njoj podanička poslušnost biva zapovjed, sve dok ona ne liši pojedinca vječne borbe za slobodu. Lišavanjem prava govoriti o istini guši se opredjeljenje primjenjene slobode riječi i misli. Refleksije nužno produkuju krivovjerstvo i
zloupotrebu religije gdje krivo opredjeljenje postaje pravilo netolerantnosti. Konsekvence stanja gotovo nesavladivo i posljedično produkuju
herezu, potiskujući u dijamertalno suprotnu stranu potencijale partikulariteta. Teškoće u današnjem međuodnosu diverziteta bivaju ogledi
apriorističke koncepcije vlastitog religijskog ekskluziviteta, jer njihov
opseg nema potpunu viziju u reprezentativnost i univerzalnih vrijednosti. Zatim, neproporcijalnost vrijednosnog osporava razvoj medijatora
demokratskog poretka kao što je sloboda, sloboda svijesti i savjesti,
pravo i pravičnost pošto pravo na istinu i egzistencionalno polje slobode znatno dublje i šire razvija ljudsku civilizaciju.
310. БАКРАЧ, Владимир
Religija i sloboda u Crnoj Gori / Vladimir Bakrač, Mirko Blagojević // God. 11, br. 19 (2013), str. 61-70.
U ovom radu namjeravamo da se osvrnemo na tri najzastupljenije religije i crkve u Crnoj Gori (Pravoslavnu crkvu, Rimokatoličku crkvu
i Islamsku vjersku zajednicu) iz ugla tolerancije. Naime, nakon revitalizacije religije i urušavanja socijalizma na ex jugoslovenskim prostorima početkom devedesetih godina prošlog veka, poglavito instrumentalnim vraćanjem religije na društvenu i političku pozornicu, duh
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konfesionalne tolerancije ozbiljno biva doveden u pitanje. U drugom
dijelu rada apostrofira se uloga, značaj i značenje religije danas na
području Crne Gore. Registracija Crnogorske pravoslavne crkve 2000.
godine, u velikoj mjeri utiče na duh tolerancije u Crnoj Gori. U ovom
dijelu rada, ukratko smo analizirali pravni položaj vjerskih zajednica i
njihov odnos sa državom Crnom Gorom.
311. БОГОМИЛОВА, Нонка
Freedom of religion and religion of freedom: a philosophical view
= Verska sloboda i religia slobode: Filozofsko razmatranje / Nonka Bogomilova // God. 11, br. 19 (2013), str. 51-60.
Ova studija analizira ideju „verske slobode“ u teoretskoj perspektivi koja se odnosi na: a) savremene zakonske aspekte odnosa države i
Crkve u Evropi; b) odnose između savremene religije i zajednice; c)
unutrašnje aspekte religije; d) metodološka načela filozofskog pristupa.
Zaključci su doneti u vezi sa sadašnjom situacijom po pitanju verske
slobode u Evropi, u postkomunističkim zemljama, u konfliktnim situacijama i tako dalje. Čini se da sloboda veroispovesti i verskog pluralizma
daleko do toga da je opšteprihvaćeni fenomen širom sveta.
312. ВАЛИЋ Недељковић, Дубравка
1700 godina Milanskog edikta – dobra prilika za politički i medijski spektakl / Dubravka Valić Nedeljković // God. 11, br. 19 (2013),
str. 71-90.
U radu se najpre teorijski razmatra fenomen spektakla da bi se teorijske postavke primenile u analizi pisanja onlajn medija o obeležavanju 1700 godina Milanskog edikta. Аnalizirani korpus čini ukupno
30542 reči odabranih tekstova i komentara prikupljenih između 2009.
i 2013. sa onlajn medijskih portala dnevnih novina, nedeljnika, tabloida, javnog servisa, novinskih agencija, verskih medija i isključivo internetskih sajtova. U najkraćem rezultati analize ukazuju da
državnocentrično obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta u Srbiji
uključuje simbiozu crkve i države, ima sve osobenosti spektakla medijalizovanog po istom modelu. Odlike spektakla su glamuroznost,
prebudžetiranost, hiperboličnost, promovisanje političkih, ekonom170

skih i simboličkih elita, a ne samog događaja. Laički mediji na svojim
internetskim portalima su pratili dinamiku događaja i polemika, ali
ne i suštinu povoda za obeležavanje. U odnosu na uređivačku politiku mediji su formirali dominantni diskurs izveštavanja, najčešće
bez kritičkog promišljanja uloge državne i crkve prema manifestaciji.
Internetski korisnici su bili kritičniji prema pseudo-događaju i njegovoj medijizaciji. Istovremeno, ne može se zaključiti da je formirano
virtuelno javno mnjenje. I ovoga puta pokazalo se da je reč samo o
partikularizovanoj javnosti.
313. ВУКОМАНОВИЋ, Милан
Isus Nazorej: religijski, društveni i politički milje Isusovog pokreta / Milan Vukomanović // God. 11, br. 19 (2013), str. 29-38.
U ovom radu preispituje se religijski, društveni i politički kontekst delovanja Isusovog pokreta u prvom veku, kao i socijalni ethos pripadnika
tog pokreta. Razmatra se i teza o naziritskoj praksi (zavetu) Jovana
Krstitelja, Isusovog brata Jakova Pravednog i samog Isusa.
314. ВИЛКС, Џорџ Р.
The importance of religion and the secular for peace and war :
challenges for scholars seen in the light of the edict of Milan = Važnost
religije i sekularnosti u pogledu rata i mira: Izazovi akademcima u svetlu Milanskog edikta / George R. Wilkes // God. 11, br. 19 (2013), str.
7-15.
Religija se danas posmatra kao jedan od najuobičajenijih i najsnažnjih
motiva za oružane sukobe. Ovaj članak se odvaja od istaknutog dela
postojeće akademske literature u smislu da sugeriše kako se znatan uticaj religije u sukobima ne može primarno posmatrati kao izolovana
radikalistička ideološka sila koja deluje tako što definiše krajnosti date
krize. Naprotiv, tvrdi se da religija ima znatan uticaj kroz praksu koja
izražava norme institucija i zajednica koje su u sukobu. Iz tog razloga
esej zaključuje da neke verske ustanove mogu da pokušaju da definišu
težnje zajednice ka sukobu, dok druge ne uviđaju nužnu vezu između
sukoba i upotrebe verskih oblika ili uloga koje na sebe preuzimaju verski činioci.
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315. ГРУЈИЋ, Данијела
Milanski edikt na putu ka verskoj toleranciji / Danijela Grujić //
God. 11, br. 19 (2013), str. 39-50.
U filozofskoj tradiciji često je postavljano pitanje razloga hrišćanskog
mučeništva u prvim vekovima naše ere. Tragika hrišćanske sudbine u
rimskom svetu, obeležena najstrožijim kaznama od strane države i progonima svetine, dobila je preokret donošenjem Milanskog edikta 313.
godine, edikta koji je davao ista prava hrišćanima kao i sledbenicima
drugih religija. Iako se time ne okončava u potpunosti istorija sukoba
rimske države i hrišćanstva, ovaj edikt predstavlja antički stub pravno-političke kulture u području organizacije religijskog života. Naime, u poznom rimskom svetu tek se stiču prvi pojmovi o smislu verske
tolerancije. Takoreći se tek uviđa potreba da se u uslovima verskog
pluralizma poštuju prava svih konfesija na slobodu ispovedanja, a
uporedo se već razvija i institucionalna zaštita verskih sloboda. Tome
je sigurno bila zaslužna visoko kultivisana rimska pravna svest, koja
sve do danas predstavlja trajnu inspiraciju za razvoj pravno-političke
kulture. Međutim, kolebljive prilike poznog antičkog praktičkog života ne uspevaju zadugo da ostanu na liniji izborene svesti o značaju
verske trpeljivosti, ostavljajući novovekovlju da uljudi religijsku svest
Evropljana i pravno-politički uspostavi i institucionalno zaštiti verski
tolerantan svet.
316. ЂУРЧИК, Игор
Uticaj hrišćanstva na evropsku kulturu i civilizaciju: implikacije
Milanskog edikta / Igor Đurčik // God. 11, br. 19 (2013), str. 105-121.
Аutor u radu prvenstveno izlaže glavni doprinos hrišćanstva današnjoj Evropi. Mnoge civilizacije su imale značajnu ulogu na razvoj
društva ali hrišćanstvo kao religijski pravac je bez premca izvršio
najznačajniji uticaj na sveukupno Evropsko nasleđe. Nakon Milanskog edikta, došlo je do velikih promena u društvu, što se ogleda na
polju obrazovanja, arhitekture, likovne umetnosti, muzike i na drugim
područjima. Svakako, autor evaluira i iz savremene perspektive kritički percipira tendencije sekularizacije, antagonizma i delistiranje
hrišćanstva.
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317. ЗУКОВИЋ, Слађана
Učeničke preferencije ličnih i profesionalnih svojstava veroučitelja / Slađana Zuković, Svetlana Kostović, Аnica Saković // God. 11, br.
19 (2013), str. 157-174.
Polazeći od značaja ličnosti veroučitelja za uspešnu realizaciju Verske nastave, u radu je predstavljeno istraživanje čiji je cilj bio usmeren na ispitivanje preferencija ličnih i profesionalnih svojstava veroučitelja od strane učenika. Uzorkom je obuhvaćeno 108 učenika koji
pohađaju Versku nastavu. U istraživanju je primenjen instrument koji
je konstruisan za potrebe ovog istraživanja. Pored pitanja o sociodemografskim karakteristikama ispitanika, instrument čini skala koja
operacionalizuje 33 osobine koje su raspoređene u okviru tri subskale: ljudski kvaliteti veroučitelja, odnos veroučitelja prema učenicima
i profesionalni kvaliteti veroučitelja. Dobijeni rezultati su pokazali da
većinu navedenih osobina učenici procenjuju kao poželjne za ličnost
veroučitelja, s tim što kao veoma poželjne u najvećoj meri procenjuju
osobine koje određuju odnos i ponašanje veroučitelja prema učenicima. Takođe, većina ispitanih učenika ističe da je ličnost veroučitelja
u velikoj meri uticala na njihovo opredeljenje za pohađanje Verske
nastave. Dobijeni nalazi implikuju potrebu da se, u cilju što efikasnije realizacije Verske nastave u školama, posebna pažnja usmeri
na različite aspekte kvalitetnog obrazovanja i kontinuiranog stručnog
usavršavanja veroučitelja.
318. КОТУР, Мартина
Koncept slobode – Milanski edikt nekada i sada / Martina Kotur
// God. 11, br. 19 (2013), str. 149-156.
Koncept slobode veroispovesti je nastao temeljem iskustva Milanskog
edikta. Vođeni ovozemaljskom potrebom da raspravljamo o istini, slobodi, o ovozemaljskim stvarima, neminovno tražimo dokaz od vječnih
Božjih iskaza kao predodređenje razvoja uma, duha i na tom principu
ljudske slobode. Rad posmatra društvo koje ukida paganizam a uspostavlja jednu od monoteističkih religija s tim da vrijeme koje je dato
nama na upravu, upozorava na nadolazeće između prostoru i vremenu
bilo da je riječ o mikro i makro razini.
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319. МЕХМЕДОВИЋ, Јасмина
Priprema za čas: Mjerenje vremena – kalendar / Jasmina Mehmedović // God. 11, br. 19 (2013), str. 175-[180].
Tokom istorije različite zajednice razvijale su različite kalendare. Neki
su bili lunarni (luna – mjesec), neki solarni (sol – sunce), a neki lunosolarni. Prvi zaista uređen kalendar nastao je oko 4000 godina prije Hrista. Temeljen je na posmatranju mjeseca i njegovih mijena (lunarni).
Ubrzo potom slični se kalendari javljaju i kod Egipćana i Židova, s tim
da se baziraju na kretanju Sunca (solarni). U staroj su Grčkoj najstariji
kalendari objedinjavali solarni i lunarni način računanja.
320. МЕШИЋ, Ахмед
Sloboda vjeroispovjesti pritvorenih i osuđenih lica u krivičnom
postupku / Аhmed Mešić // God. 11, br. 19 (2013), str. 135-148.
U članku se obrađuje tema slobode vjeroispovjesti i mogućnosti prakticiranja religijskih i vjerskih običaja osoba koje spadaju pod poseban
režim i imaju status pritvorenika ili osuđenika. Također dat je osvrt i na
status osoba kojima je određena mjera zabrane napuštanja doma, tj.
kućni pritvor u smislu njihove mogućnosti ostvarivanja prava na slobodu vjeroispovjesti. Predstavljen je pravni okvir koji garantuje prava i
slobode iz domena religije licima kojima je ograničena sloboda, te su u
isto vrijeme prikazani praktični primjeri omogućavanja pritvorenicima
i osuđenicima ispoljavanje i prakticiranje religije i vjerskih ritual.
321. ЦВЕТКОВСКА-Оцокољић, Виолета
Слобода, воља и знање: гностицизам и хришћанство / Виолета Цветковска-Оцокољић, Жељко Р. Ђурић, Татјана Цветковски //
Год. 11, бр. 19 (2013), стр. 91-104.
Од периода раног хришћанства јавио се покушај да се тематизује и развије појам слободе. Теолошко поимање слободе, које је
вековима преиспитивано, потиснуће схватање које ће се у широкој јавности наметнути у периоду 17. и 18. века (реформација и
просветитељство) а које преовладава и данас. У православљу пак
овај појам ће, макар на теоријском плану бити доминантан још од
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периода великих кападокијских отаца. С обзиром на то да се хришћанско схватање слободе тематизовало и развијало првенствено као одговор на гностицизам и дуалистичко схватање света, у
овом раду аутори се баве кључним разликама у њиховим учењима.
Од периода 4. века када прогоњени (хришћани) постају, у најмању
руку заштићени, питање слободе у најширем смислу, добија вишезначан смисао.
322. ЦВИТКОВИЋ, Иван
Sociološki pogledi na naciju i religiju u kontekstu vjerskih sloboda / Ivan Cvitković // God. 11, br. 19 (2013), str. 17-28.
Milanskim ediktom priznato je pravo na drugačiji religijski identitet,
što mnogi ni danas nisu spremni učiniti. Raspadom Jugoslavije stvorena su nacionalno i konfesionalno homogena, ali i podijeljena društva.
Kako se „snašlo“ crkveno vodstvo u političkim promjenama 90-ih godina prošloga stoljeća? Što je zajedničko pojedincima u nacionalnim i
konfesionalnim zajednicama u uvjetima reafirmiranja vjerskih sloboda? Difuznost granice Crkva-politika. I politika i Crkva snose „troškove“ ispolitizirane religije. Društvena udaljenost među pripadnicima tri
konfesije. Odnos prema Drugom. Pitanje oprosta i dijaloga. Različitost
poimanja konfesionalnog identiteta. Religija i konfesija kao važan faktor u nastanku i razvoju nacionalne kulture. Religija i nacionalizam.
S čime se susreću religijske zajednice na Balkanu: s renesansom ili s
krizom? Dostojanstvo razlika (odnos prema seksualnim slobodama).
Sumnje i zabrinutost religijskih zajednica.

Год. 11, бр. 20 (2013)
323. БАРАЋ, Милица
Разговор са свештеником Српске Православне цркве у Сомбору, Браниславом Шијачићем / Милица Бараћ // Год. 11, бр. 20
(2013), стр. 357-361.
У недељу, 22. децембра 2013. године, након јутарње службе у Храму Светог Великомученика Георгија у Сомбору, отишла сам у Црквену општину и потражила свештеника са којим бих могла да
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поразговарам о теми свог семинарског рада. Упознала сам оца Бранислава Шијачића, свештеника Српске православне цркве, који је
пристао да се нађе са мном истог дана, након вечерње службе.
Када сам увече дошла, разговарали смо о славама, али и о осталим темама које су ме занимале. Отац ми је љубазно одговорио на
сва питања, и рекао ми да ми је потребно одобрење Архијерејског
намесништва сомборског, уколико желим тај разговор да објавим.
Отац Бранислав је позвао намесника и објаснио му мој случај. Након тога и ја сам причала са њим, рекао ми је да му пошаљем молбу
и да ће ми одговорити већ наредног дана. Са оцем сам се договорила да ми детаљније одговоре на питања пошаље на имејл, уколико
ми молбу одобре. Сутрадан ми је молба одобрена, а отац Бранислав ми је чак послао и додатну литературу, која ми је помогла у
изради овог рада.
324. ВУКОИЧИЋ, Јелена
Феномен религијског фундаментализма / Јелена Вукоичић //
Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 277-300.
У овом чланку аутор разматра кључне карактеристике религијског феномена познатог под називом фундаментализам. Истиче
се да фундаментализам представља глобални феномен који има
значајну улогу и утицај у сфери међународних односа и безбедности. Фундаменталистичка идеологија припада глобалном тренду
„повратка религији“ који је захватио велики број земаља широм
света у другој половини двадесетог века, али њена специфичност
лежи у чињеници да је ова идеологија истовремено религијска и
политичка, из чега произилази њена наглашена реакционарност и
склоност ка коришћењу метода политичког насиља у циљу остваривања идеолошких циљева. Милитантност фундаментализма
иначе представља његову основну разлику у односу на традиционализам или конзервативизам; фундаменталисти, наиме, себе не
доживљавају као пасивне посматраче ефеката секуларног живота, већ, напротив, као активне борце против система са чијим
се вредностима не слажу, што повремено доводи до политичке
офанзиве у циљу промене државног и друштвеног уређења на свим
нивоима.
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325. ГАЛУС, Ласло
Nastanak i integritet kanona Novog zaveta: filološko-istorijska
analiza / Laslo Galus // God. 11, br. 20 (2013), str. 253-275.
Biblija „nije stigla faksom sa neba“ (Da Vinčijev kod) – ona ima svoju
bogatu istoriju nastanka. U ovom radu preispituju se osnovna pitanja
vezana za nastanak novozavetnog kanona, kroz analizu osnovnih istorijskih aspekata. Polazi se od filološke analize izraza „kanon“ i ispitivanja spoljašnjih i unutrašnjih razloga, koji su doveli do nastanka
novozavetnog kanona. Proces kanonizacije je prikazan u koracima, a
posebna pažnja se posvećuje diskusiji osnovnih kriterijuma kanoničnosti. Osnovna teza rada je: Novi zavet je i pored dinamičnog procesa
razvoja više od ljudske odluke. Na kraju rada se ukazuje na implikacije
postavljene teze.
326. ЂУРИЧИЋ, Дејан
Социолошки индикатори верске догматике у истраживању
религиозности грађана Србије из 2010. године / Дејан Ђуричић //
Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 215-239.
Улога религије у посткомунистичком друштву Србије је веома интензивна. Новосаздане амбијенталне околности захтевале су потребу за реевангелизацијом, па би се почетак деведестих година
из тих разлога могао тумачити као процес ревитализације православља и афирмације његове друштвене улоге. Иако је већина оних
који сматрају да је религија истински носилац културног и националног идентитета српског народа, без чије улоге он не би могао
да одоли историјским искушењима модерне цивилизацијске епохе,
ипак има и оних који сматрају да религијски систем има предоминантну улогу, и који захтевају његову маргинализацију, зарад веће
секуларизације. С тим у вези Хришћански Културни Центар из
Београда, уз финансијску подршку центра за Европске студије из
Брисела и Фондације Конрад Аденауер из Берлина је спровео емпиријско истраживање друштвене релевантности религије у Србији.
У раду ћемо се посебно осврнути на индикаторе верске догматике,
који насупрот индикаторима верске самоидентификације показују алармантну ситуацију на пољу познавања догматских питања
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властите вере од којих су најважнија питања о Богу, васкрсењу,
рају и паклу итд.
327. ЖИКИЋ, Милена
Бити жена! Служити или господарити? Робовати или ратовати?: Приказ књиге Gizela Bok, Žena u istoriji Evrope: od srednjeg
veka do danas / prevela s nemačkog Ljubinka Milenković / Beograd:
Clio, 2005. str. 461 / Милена Жикић // Год. 11, бр. 20 (2013), стр.
363-369.
Иако је жена увек била тема писаца поезије и прозе, у поменутој
монографији имамо прилику да по први пут, на једном месту спознамо систематизована знања о положају жена и њиховој борби
од средњег до XX века. Тиме је жена добила прилику да доминира
целом публикацијом и покаже своје заслуге кроз историју и време.
На свега 461 страници, кроз шест поглавља, (Querelle des femmes:
европска расправа о роду, Француска револуција: поновно отварање расправе, Ломови и реаговања: трећа расправа о роду, Од
социјалног ка политичком, Између екстрема, Грађанска, политичка и социјална права: нова расправа о роду) организована у мање
тематске целине – есеје, трага се за откривањем положаја саме
жене у историји Европе.
328. ЈЕРОТИЋ, Владета
Милански едикт изазов сваком човеку, хришћанину нарочито /
Владета Јеротић // Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 347-351.
Дозволите ми да најпре наведем оне необичне – да ли да кажем и
генијалне – речи Константина Великог из 313. године после Христа: „Никога не треба присиљавати да верује… Нека свако буде
следбеник вере коју хоће… Може слободно да верује онако како му
срце жели… Онај који је убеђен да је на правом путу вере, не треба да чини зло другоме. Треба у крајњем случају само да помаже
другима. Ако то не жели нека их бар пусти на миру. Треба свако од
нас да уложи напор за спасење своје душе по слободној вољи, а не
да му то буде наметнуто на силу… Ја желим да мој народ живи у
миру и да буде спокојан што је за опште добро свих људи и чита178

вог царства. Нека и они који греше, исто као и они који имају веру
у себе, осете с радошћу добробит мира и спокојства. Наиме, тај
благодетни мир који влада у друштву можда ће навести оне који
греше да се врате на прави пут. Нека нико не злоставља друге и
нека свако има оно што му срце жели, и нека поштује оно у шта
верује“.
329. КУБУРИЋ, Зорица
Религија и ментално здравље / Зорица Кубурић, Ана Зотова //
Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 185-214.
Предмет овог истраживања је анализа односа између религиозности и психичког здравља верника православне и протестантских
цркава, у односу на општу популацију и популацију психијатријских пацијената у Србији. Основни циљ истраживања је био да се
испитају ефекти религиозности на ментално здравље и разлика
између различитих типова религиозности и верске припадности
(цркве и секте). Ово компаративно истраживање рађено је у Београду и Новом Саду, од 1998. до 2013. године. Узорак се састоји
од 621 испитаника. Према резултатима истраживања, сазнајемо
да су разлике између здравих и болесних испитаника значајне на
свим, док су између група верника присутне само на неким варијаблама. Питања на која се у раду настоји одговорити, су: Које
су то варијабле у систему човековог менталног здравља под утицајем религије, да ли га религија јача или угрожава? Како друштво
одређује критеријуме вредновања другог и другачијег и како се то
одражава на слику о себи? Ова и још бројна друга питања, која су
постављана током рада, отварају могућност практичне примене
резултата овог истраживања.
330. КОШУТИЋ, Радмило В.
Алевизам као феномен у оквиру ши’итског ислама / Радмило
В. Кошутић // Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 301-320.
У оквиру ислама постоје многе групе и правци, тако и алевизам
чини једну од њих. Са социолошког и теолошког аспекта, алевизам
у оквиру шиитског ислама представља веома занимљив религијски
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феномен. Настао је у планинама Анадолије, под неразјашњеним
околностима и као такав вековима представља предмет сумњи, претпоставки и изучавања. Алевизам се састоји од многих
религијских и философских синкретистичких идеја, па се истовремено могу срести шаманизам, несторијанско хришћанство,
будизам, манихејство, суфизам, те идеје шиитског ислама. Са
социолошке тачке гледишта, алевизам представља посебан хетеродоксан правац у оквиру шиитског ислама. Пет стубова ислама,
као и шест стубова вере, алевити тумаче на својствен начин.
Због оваквих погледа на свет, алевити су вековима представљали предмет маргинализације и прогона, почев од свога настанка у
ХIII веку, па све до почетка ХХ века, када су доживели препород,
за време Кемала Ататурка. И данас, нажалост, у Турској владају
предрасуде према Алевитима. Алевизам као правац је веома занимљив за изучавање, управо због тога што је у духовном сродству
са бекташијским дервишким редовима, који су одиграли кључну
улогу у ширењу ислама на Балкану, а који су и данас присутни у
Албанији, на Косову и Метохији и у Македонији. Алевизам броји
око 20% становништва у Турској, то јест око 20-24 милиона, од
укупних 78 милиона људи. Велики број алевита живи данас и у
Немачкој.
331. МЕХМЕДОВИЋ, Јасмина Ф.
Navigare necesse est, vivere non est necess / Jasmina F. Mehmedović ; prevod na engleski Sabina Pstrocki // God. 11, br. 20 (2013), str.
377-385.
The travel to United States sounds in any case, exciting, adventurous,
and for many people utopian. But, to travel to America, organized by
Bureau for Educational and Cultural Affairs of US State Department,
sounds as being privileged.
332. МИЛИНОВИЋ, Немања Д.
Религије у Србији и религије у свету = Religions in Serbia
and religions in the world: Prikaz zbornika: Религије у свету (Religions in the World/Proceedings), Прир. Драгољуб Б. Ђорђевић и
Предраг Стајић, Нови Сад – Лесковац, Прометеј – Лесковачки кул180

турни центар, 2011. година / Немања Д. Милиновић // Год. 11, бр.
20 (2013), стр. 371-376.
Зборник радова Религије у свету настао је као резултат низа
предавања током 2009, 2010. и 2011. године, под називом Религије света. Предавања су одржана у Лесковачком културном центру, а овај приказ настојаће да покаже вредност ових предавања
и академски квалитет њихових аутора. Након сваког предавања
одржана је дискусија. Спомињана питања и одговори такође су
публиковани у овом зборнику.
333. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Ана
Сто година Албанске православне цркве / Ана Милосављевић // Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 321-330.
Верски живот Албаније последњих сто година прошао је кроз многе фазе успона и падова. Судбину је делила и православна црква.
Она је водила не само битку за опстанак унутар државне владајуће идеологије, већ и за интегритет унутар сабора помесних
православних цркава. Нажалост, само две године пре почетка
Другог светског рата, она је добила признање ранга архиепископије. По успостављању нове, комунистичке идеологије, Албанска
православна црква се суочава са још једним погромом, овог пута
изазваног изнутра. Четири деценије затирања неће у потпуности
уништити духовну нит и 1990, са отварањем државе долази и до
оживљавања верског живота, а православна црква ће се подићи из
пепела налик Фениксу. Данас, улога АПЦ превазилази оквире спиритуалних надлежности већ фигурира и као истакнути фактор
међународне сарадње и дијалога.
334. ПАНТЕЛИЋ, Кристина
Интервју са припадником духовног покрета Харе Кришна /
Кристина Пантелић // Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 353-356.
Желећи да сазнам нешто више о овом покрету, који код нас
углавном наилази на отпор и осуде јавности, за семинарски рад
из предмета Верске заједнице у Србији, одабрала сам да интер
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вјуишем члана Харе Кришне. Разговарала сам са потпредседником Харе Кришна заједнице у Србији, са седиштем у Новом
Београду, Милошем Бланушом. Са господином Бланушом, чије је
духовно име Мадхва Муни, разговарала сам путем друштвених
мрежа.
335. РАИЧЕВИЋ, Звездан
Лице и наличје Миланског едикта / Звездан Раичевић // Год.
11, бр. 20 (2013), стр. 331-345.
Милански едикт представља закон о слободи исповедања и равноправности хришћанске вере у римском царству. Донели су га
цареви Константин Велики и његов сувладар Лициније. Овим
актом хришћани су, по први пут, почели слободно да исповедају своју веру. Њиме је, такође, успостављен дијалог и сарадња
између цркве и државе. Римски цар Константин Велики, рођен
у римском граду Наису (Naissus) тј. данашњем Нишу, потписао
је 313. године декрет, законски акт, којим је проглашена верска
равноправност и престанак прогона хришћана, који је трајао
три стотине година. Њиме хришћанство није одмах постало
државна религија (што се десило нешто касније), нити је постало привилеговано, али је хришћанима дозвољено да јавно исповедају своју веру, а да за то не сносе никакве последице. Са
четвртим веком отвара се, дакле, нови период у историји цркве
– мученичка црква замењена је царском црквом. Константин је
тако уздигао хришћанску цркву на положај привилеговане религије, тада су многи незнабожачки утицаји несметано ушли
у цркву као бујица поплаве која се шири када су порушене све
бране.
336. РУКЕЦИ, Тара
Милански едикт: Које вредности афирмишемо? / Тара Рукеци
// Год. 11, бр. 20 (2013), стр. 387-388.
Доношење Миланског едикта свакако је најзначајнији догађај за
хришћанску цивилизацију, јер је хришћанство добило могућност
да, као што се и десило, постане црква и да постане државна
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религија. Милански едикт је гарантовао право вероисповести, не
само хришћанима, него и другим верским заједницама у Римском
царству. Кроз рад Данијеле Грујић, објављен у часопису Религија
и толеранција у броју 19. 2013. године, упознала сам се детаљније са правно-политичким и филозофским смислом овог акта,
који представља утемељење за верску толеранцију. У овом раду
је, осим тога, дата хронологија доношења и других, исто битних, правно-политичких докумената који су претходиле доношењу Миланског едикта, истакнут је друштвено-историјски оквир
у коме су актови доношени. Религијски плурализам у Римском
царству је нешто што бих истакла као битну чињеницу, која
доприноси томе да Милански едикт има још већу тежину као
правно-политички акт. У том правцу, можемо анализирати значај Миланског едикта за верску толеранцију, али и за само хришћанство.
337. САНТРАЧ, Александар С.
Philosophy of Human rights = Филозофија људских права /
Аleksandar S. Santrač // God. 11, br. 20 (2013), str. 241-252.
Ovaj članak se bavi filozofskom i delom teološkim pogledom na
ljudska prava. Ljudska prava su određene moralne garancije, koje
imaju dugu istorijsku pozadinu. U osnovi, postoje dva osnovna pristupa filozofskom utemeljenju ideje o ljudskim pravima: ili su ona
utkana u prirodni zakon, kao objektivne moralne obaveze koje država mora poštovati, ili su pak subjektivno i arbitrarno nametnuta od
strane države koja određuje legalne obaveze društva. Oba pristupa
su ili opravdavana ili kritikovana, a najvažnija kritika dolazi od
marksizma, koji tvrdi da tradicionalnu definiciju ljudskih prava treba odbaciti, s obzirom da je igra „sigurne distance“ uvek prisutna.
Istinski hrišćanski pogled na svet definise ljudska prava na temelju
univerzalne ideje o ljudskom dostojanstvu i svetosti svake individue,
što prevazilazi pristup ’sigurne distance’ i izbegava svaku segregaciju ili nepoverenje prema svakoj formalnoj religiji ili državi. Ovaj
pristup poziva na iskreno obraćenje Hristu, čija otvorenost svim
ljudskim bićima predstavlja jedini sigurni put poštovanja ljudskih
prava.
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Год. 12, бр. 21 (2014)
338. ДУКИЋ, Ненад
Религија, религијски фундаментализам, православље, сличности и разлике / Ненад Дукић // Год. 12, бр. 21 (2014), стр. 125-139.
Религија и религијски фундаментализам имају дубоку унутрашњу
повезаност. Појам религијског фундаментализма може се дефинисати само правилним разумевањем појма религије. Религија
је настала, после рајског пада, као последица слабљења човекове везе са Богом, као средство задовољења човекових потреба за
оријентацијом и опстанком у немилом свету. Схваћена само као
инструмент задовољења људских прохтева, религија би могла да
постане идеологија и тада има као своју тамну страну религијски фундаментализам. Од великог значаја је улога теологије која
пре него социологија религије даје онтологију фундаментализма.
Социологија религије објашњава појавне облике фундаментализма,
међутим, његове узроке открива богословље. Спољашњи чиниоци
(економски, историјски, политички) не могу произвести религијски
фундаментализам, већ угроженост и страх религиозног појединца који је настао рушењем религијског поретка који за њега има
једину, идеолошку вредност. У његовом рушењу важну улогу има
идеологија секуларизма која са собом доноси процес секуларизације. Православље данас, ако се сведе на религију попут осталих, не
може бити имуно на фундаментализам. У ствари, православље
је истинско божанско откровење и много више од религије. Оно
својом исихастичком методом умно - срдачне молитве, светим
врлинама и Светим тајнама истински мења свет. Религија и религијски фундаментализам то нису у стању.
339. ЈОВАНОВИЋ, Наташа
Islam i savremeni svet - religijske zabrane : primeri i prakse u svakodnevnom životu / Nataša Jovanović // God. 12, br. 21 (2014), str.
161-180.
U ovom radu biće reči o zabranama u islamu, odnosno o primeni osnovnih principa halala i harama u islamu na različite aspekte društvenosti.
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U središtu pažnje u ovom tekstu jesu pitanja pokrivanja vernica, transformacije partnerskih i porodičnih odnosa, tačnije pitanja kompatibilnosti ili inkompatibilnosti islama sa novim konceptima intimnosti kao
i sa upotrebom novih reproduktivnih tehnologija. Dakle, osnovna namera rada je utvrđivanje stepena razmimoilaženja islamskih pravila sa
zapadnom praksom u kontekstu konkretnih primera.
340. КУБУРИЋ, Зорица
Svest i savest u ispovednoj praksi Savetodavna psihologija i sveta
tajna ispovesti na raskršću između zdravog i bolesnog osećanja krivice:
prikaz knjige Miloš Vesin, Raskršća krivice, Zemun: Riznica, 2013. str.
442 / Zorica Kuburić // God. 12, br. 21 (2014), str. 222-224.
U knjizi Raskršća krivice stavljen je naglasak na značaj povezivanja
i međusobnog upoznavanja psihoterapeuta sa pravoslavnim i rimokatoličkim ispovednicima, pa i protestantskim teolozima. Bavljenje ovim
složenim problemom krivice zahteva dobro poznavanje osnovnih sadržaja Biblije i dostignuća savremene psihologije, sociologije i psihijatrije. I ne samo da je važna interdisciplinarna edukacija stručnjaka,
autor smatra da ne treba zaboraviti edukaciju vernika. Аutor polazi od
tvrdnje da je čovekov osnovni problem greha i krivice (str. 24) i svojim
istraživanjem pokušava da razdvoji zdravo osećanje krivice, koje služi
za pokajanje i popravljanje, od bolesnog osećanja krivice koje se pretvara u kajanje i destrukciju. Ova knjiga svakako tome doprinosi, time
što podstiče čitaoca da otkrije u sebi savest koja ga opominje, ali ne i
kažnjava, koja ga podstiče na individuaciju, a ne prinuđava ga, jer je
slobodna volja, što čini mogućnost izbora, najveća vrednost.
341. МИХОЛЕК, Мислав
Hrvatska starokatolička crkva u Srbiji i Vojvodini od 1926. do
1944. / Mislav Miholek // God. 12, br. 21 (2014), str. 83-107.
Starokatolička crkva je skup nacionalnih autonomnih crkava ujedinjenih u Utrechtskoj uniji koje predvodi nadbiskup Utrechta, a korijeni
starokatolicizma su u Nizozemskoj, kada je poslije reformacije u crkvenom sporu u 18. stoljeću skupina nizozemskih katolika jansenističkog usmjerenja uspjela da se za nadbiskupa Utrechta posveti Korne
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lija Steenovena, čime su došli u raskol s Rimom. Jansenizam je bio
crkveni pokret koji se temeljio na tumačenju Аugustinova nauka koji je
dao biskup Kornelije Jansen, a nastao je u 18. stoljeću, teološki blizak
kalvinizmu, a utjecaj pokreta bio je jak u Francuskoj, Italiji (Toskana),
Belgiji i Nizozemskoj. Hrvatska starokatolička crkva u Srbiji i Vojvodini u kratkom je vremenskom roku (1926.-1941.), s malim brojem svećenika, uspjela uspostaviti desetak crkvenih zajednica koje su vodile
živi crkveni život.
342. ПЕЈИЋ, Соња
Putem demistifikacije zikra: analiza psiho-somatskih aspekata
sufi rituala / Sonja Pejić // God. 12, br. 21 (2014), str. 181-199.
Prošlost u kojoj je medicina bila zadužena za telo, psihologija za um, a
religija za utehu i podršku polako biva zaboravljena i zamenjena vremenom kada pojam interdisciplinarno ne izaziva strah i podozrenje,
već pruža izazove i rešenja. Ritual kao sastavni deo religije, zbog svojih
psiho-somatskih aspekata mora biti sagledan iz perspektive neuroloških disciplina (neurobiologija, neuropsihologija, psihoneuroimunologija) koje nam omogućavaju da uočimo na koji način stimulusi iz spoljašnjeg okruženja tela i stimulusi iz domena nesvesnog u toku rituala
utiču na psiho-fizičko stanje ljudskog organizma. Istraživanja procesa
samozalečivanja rana nastalih samopovređivanjem (DCBD1 ) u toku
sufi rituala-zikra jedan su od primera velikog potencijala istraživanja
religijskih rituala za napredak zapadne medicine. Аnaliza samog zikra,
duhovne veze između šejha i učesnika u zikru i psiho-somatskih posledice zikra pruža nam „više empirijski utemeljenju sliku religije kao
mogućeg, mada ni u kom slučaju neizbežnog proizvoda ljudske spoznaje“(Boyer, 2003: 123).
343. ПОПОВ Момчиновић, Златиборка
De/Re/Konstrukcija prostora bola u kontekstu BH. društva njegovih „Izmještenosti“ : prikaz knjige Hariz Halilovich,Places of Pain:
Forced Displacement, Popular Memory and Trans-Local Identities in
Bosnian War-Torn Communities, 2013, Berghahn Books: Oxford New York, pp. 269. / Zlatiborka Popov Momčinović // God. 12, br. 21
(2014), str. 219-221.
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Knjiga socijalnog antropologa Hariza Halilovića (Halilovich) vodi nas
kroz stvarne ali i imaginarne procese življenja, sjećanja i zaboravljanja tragičnih ratnih iskustava koja se stalno i iznova proživljavaju, kojih se sjećamo i koja ponekad potiskujemo u svakodnevnim borbama
za „goli život“, nasilno upregnuti u tzv. mirnodopske, birokratizirane
prakse upravljanja životom nakon traume i ograničene kanale sjećanja
s ciljem stvaranja zajedničkog narativa o kolektivnoj patnji (str. 98).
Knjiga razotkriva ove mehanizme tehnikom diverzifikacije, omogućava
sticanje dubljeg uvida u specifičnosti lokaliteta na kojima su strateški
počinjeni najstravičniji ratni zločini na prostorima Bosne i Hercegovine, vodeći nas, poput vremeplova, kroz živuća iskustva situirana u
različite kontekste s ciljem njihovog strukturiranja u narative koji kao
takvi ipak moraju ostati fragmentirani oslikavajući lične i društvene
rupture i frakture.
344. РУПАР, Јована Ј.
Encountering Others: prikaz knjige Ivan Cvitković. Encountering
Others: Religious and Confessional Identities in Bosnia and Herzegovina. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion (Niš:
Unigraf-X-Copy), 2013, pp. 110. / Jovana J. Rupar // God. 12, br. 21
(2014), str. 215-218.
Encountering Others represents a collection of papers in English written by Ivan Cvitković, a full professor of sociology of religion at the
Faculty of Political Sciences in Sarajevo. It was published in the honor
of the 1700th anniversary of the Edict of Milan and the 20th anniversary of the annual conference of the Yugoslav Society for the Scientific
Study of Religion and represents a contribution to sociological studies
of religion.
345. САВИЋ, Данијел
Бекташизам – шиитско-алевитска димензија ислама на Западном Балкану / Данијел Савић // Год. 12, бр. 21 (2014), стр. 141-159.
Када је у питању простор Западног Балкана, један од бројнијих и
утицајнијих дервишких редова свакако је дервишки ред бекташија. Дервишки ред бекташија настаје на подручју Анадолије то
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ком XIII и XIV века. Захваљујући свом фундаменталном карактеру
оличеном у свеобухватном синкретизму, дервишки ред бекташија
почетком XVI века поприма шиитско-алевитски карактер, детерминишући своје верско учење као комбинацију доктрина шиизма и алевитизма, оличених кроз разне елементе суфизма, помешаних са елементима и обичајима који потичу из хришћанства,
будизма, неоплатонизма, хуруфизма и прастаре турске културе.
Ширењем отоманске империје, и услед одређених друштвенополитичких околности, дервишки ред бекташија долази на Западни
Балкан, где на простору Албаније налази своје упориште и остаје
трајно везан искључиво за албанску популацију која настањује и
просторе Косова и Западне Македоније. Током времена свог постојања дервишки ред бекташија бива често предмет политичких инструментализација, почев од стране отоманске државе у
којоj су служили као колонизујући дервиши у сврху исламизације
становништва, и до албанске политичке елите, која их је користила као инструмент зарад хомогенизације албанског друштва
на религијској основи. У том смислу, у овом тексту се даје приказ
најважнијих особености бекташијског дервишког реда, везаних
за њихов настанак, основне теолошке доктрине, хијерархијске
структуре заједнице, верских ритуала и праксе, као и ширења на
простору Западног Балкана и политичке инструментализације од
стране албанске политичке елите током XVIII и XIX века.
346. САНТРАЧ, Александар
Beyond postmodernism are we aware of the new worldview? =
Posle postmoderne da li smo svesni novog pogleda na svet? / Аleksandar Santrač // God. 12, br. 21 (2014), str. 201-214.
Ovaj članak predstavlja opis najnovijeg pogleda na svet koji prevazilazi postmodernizam (postpostmodernizam) i njegov uticaj na hrišćansku
veru. Neke osobenosti ovog pogleda na svet (performatizam, nova transcendentnost i rekonstrukcija utopije) su sučeljeni sa osnovnim pretpostavkama hrišćanstva. U 21. veku postpostmodernizam može predstavljati priliku za hrišćane koji razumeju da je savremeni svet zainteresovan
za otvorenost prema transcendentnom i onostranom. Koncept sile Božje
postaje metafora s kojom hrišćanska vera može ući u dijalog s postpos188

tmodernizmom i kojom jedna nova mogućnost za nenasilnu i tolerantnu
formu evangelizma može podstaći crkvu na novu aktivnost.
347. СИМИЋ, Жикица
Međusupružnički odnosi i nasilje nad ženom u braku u diskursu
Pravoslavne crkve / Žikica Simić // God. 12, br. 21 (2014), str. 59-81.
Ovaj rad se bavi modelom supružničkih odnosa koji promoviše Srpska pravoslavna crkva i Ruska pravoslavna crkva i pitanjem da li sa
transformacijom tradicionalnog srpskog i ruskog društva i porodice u
savremeno društvo i porodicu dolazi do evolucije tog modela.
348. СИМИЋ, Срђан
Јудеохришћанство и ислам: додирне тачке / Срђан Симић //
Год. 12, бр. 21 (2014), стр. 41-59.
Ислам је последња велика монотеистичка религија на Блиском
истоку коју је свету подарио, после јудаизма и хришћанства, неисцрпни духовни зденац семитског Истока. Неоспорни утицаји
јудаизма и хришћанства у уобличавању Мухамедове религијске свести присутни су и у Курану који је за муслимане највеће чудо али
и доказ Алахове свемоћи, јер је Куран као Алахова савршена објава
спуштена „последњем веровеснику ислама“ и као сама Реч Божија. Као што је хришћанство једина Богом откривена религија
која је људима дарована у савршеној и оваплоћеној Богочовечанској
Личности Господа Христа тако је и Куран за муслиманске вернике утекстовљена Реч Божија. Стога је Куран за Арабљане не само
ненадмашна Алахова језичка творевина него је и непревазиђено ремек дело светске културе и цивилизације јер се Реч Божија и даље
у свету интерпретира. Зато се и Куран са свим својим сликама и
символима који су у великој мери обележени библијском и апокрифно-мидрашком традицијом може схватити и као језички догађај
који се и даље свету објављује.
349. ТОНХАJЗЕР, Тибор
Sustainability in the Break-Even Poin of Crisis and Аgape the
Spiritual Аpproach of the Ecological Crisis = Održivost pri prelomnoj
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tački krize i agape: Duhovni pristup ekološkoj krizi / Tibor Tonhaizer //
God. 12, br. 21 (2014), str. 27-39.
Mnoge savremene studije ukazale su da se naša Zemlja nalazi u ozbiljnoj krizi. Skoro u svim krajevima sveta zemlja, vazduh i voda su
zagađeni i u lošem su stanju. Ovakvo stanje je rezultat ekonomske i
finansijske kompeticije, koja je počela još u vreme industrijske revolucije. Međutim, pre svega ljudsko razmišljanje je prošlo kroz svoju
krizu. Mnoge hrišćanske crkve i mnogi teolozi smatraju da se rešenje
krije isključivo u traženju duhovnog puta. U cilju rešavanja ove situacije Svetski savez crkava izradio je ekumenski duhovni program pod
nazivom АGАPE (Аlternative Globalization Аddressing Peoples and
Earth [Аlternativna globalizacija upućena ljudima i Zemlji). Ovaj članak ukazuje na trenutno stanje Zemlje i evaluira ovaj duhovni pokušaj
rešavanja krize.
350. ТУМАРА, Небојша
Zaokret ka telu u jevrejskim studijama, telo teksta rabinskog literarnog korpusa i telo Boga (i/kao telo čoveka) u rabinskom judaizmu /
Nebojša Tumara // God. 12, br. 21 (2014), str. 5-26.
Pod uticajem opusa M. Fukoa (Michel Foucault), i feminističkih studija, u akademiji koja se bavi brojnim aspektima jevrejske religije, postavilo se pitanje koje se odnosi na telesnost Boga rabinskog judaizma,
pitanje koje je od vremena Sadije Gaona (Saadiah ben Yosef Gaon)
i Mozesa Maimondesa (Moses Maimonides) obično ukazivalo na jeres. Pitanje telesnosti Boga u judaizmu ne predstavlja novinu. Ono je
jedan od najstarijih, izbledelih delova hiljadugodišnjeg mozaika koji
čini jevrejsku religiju, koji svoje poreklo ima i u religijskim sistemima
drevnog Bliskog istoka. Ovde nas ne zanima nejasna granica između
politeizma i monoteizma, nego onaj deo istorije jevrejske religije koji
se naziva rabinski judaizam, koji, kao preživeli svedok govori na koji
način je telo Boga delimično napustilo Hram, i nastanilo se u tekst,
postavivši, ukazaćemo dalje, pred sve one koji nastoje da se sretnu
sa Bogom odnosno sa tekstom, radikalno nov egzegetskoantropološki
zahtev.
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351. ШТРАНГАРИЋ, Снежана
Odnos religije i nacije – primer studenata u Vojvodini / Snežana
Štrangarić // God. 12, br. 21 (2014), str. 109-124.
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja odnosa religije i nacije
na prigodnom uzorku od 238 studenata nastavničkih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Nacionalni identitet meren je NАIT skalom čiji
je ukupan rezultat pokazao umerenu izraženost. Faktorskom analizom
strukture nacionalnog identiteta izdvojena su tri faktora koji se mogu
definisati kao istaknuta nacionalna pripadnost, kosmopolitizam i nacionalizam. Religioznost je, pored konfesionalne deklarisanosti, merena
skalom religijske samoidentifikacije. Ustanovljen je umereno visok stepen religioznosti, a najdominantniji odnos prema religiji predstavlja
tradicionalni pristup poštovanja običaja. Rezultati ovog istraživanja
takođe su pokazali da su nacionalni identitet i religioznost u pozitivnoj
korelaciji.

Год. 12, бр. 22 (2014)
352. БОГОМИЛОВА, Нонка
Byzantine Christianity and local identities: Modern transformations of the Historical forms = Vizantijsko hrišćanstvo i lokalni identiteti:
modern transformacije istorijskih formi / Nonka Bogomilova // God.
12, br. 22 (2014), str. 229-246.
U prvom delu ovog rada ispituju se neki osnovni aspekti vizantijskog
hrišćanstva kao imperijalne političke religije, sinteze između sakralnog
i institucija (carstvo, car); sinteza koja ima i teološke i socio-političke dimenzije. Prodiskutovane su neke specifične karakteristike odnosa
između carstva i periferije, odnosi u čijim okvirima se odigrala hrišćanska akulturacija periferije. Korišćene su analize i ideje poznatih
eksperata u ovoj oblasti, D. Obolenskog i J. Majendorfa, kao i dugih
savremenih autora. Drugi deo rada ispituje osnovne modele po kojima
se ostvaruje „nacionalizacija“ vizantijskog hrišćanstva na Balkanu i
značaj ove nacionalizacije za procese formiranja države i sakralizacije
političke vlasti. U ovom periodu i na ovom mestu postavljeni su mnogi
stereotipi i arhetipovi odnosa između države i religije, koji su u kasnijim
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periodima u nekim državama bili sačuvani, a u drugim transformisani.
Na osnovu ove analize, dat je kritički komentar teze А. Tojnbija i posebno teze S. Hantingtona, koje se tiču specifičnog karaktera takozvane
pravoslavne civilizacije.
353. ЂОРДАН, Андријана
Religija u ogledalu književnosti: prikaz zbornika А. Prnjat, T. Parezanović, Religija u ogledalu književnosti, Аlfa univerzitet, 2013 / Аndrijana Đordan // God. 12, br. 22 (2014), str. 423-430.
Nakon prve, veoma uspešne međunarodne konferencije na temu Jezik,
književnost i mitologija, Fakultet za strane jezike Аlfa univerziteta 25. i
26. maja 2013. godine organizovao je i drugu, ovog puta pod nazivom
Jezik, književnost i religija. Pored naslovne, šire teme, ponuđen je i
niz podtema u okviru kojih su brojni učesnici iz zemlje i inostranstva
dali značajan stručni i naučni doprinos. Kao ishod ovog skupa, između
ostalog, nastao je i zbornik radova pod nazivom Religija u ogledalu
književnosti. Zbornik je izašao u Beogradu 2013. godine u izdanju Аlfa
univerziteta, a priredili su ga dr Аleksandar Prnjat, vanredni profesor i
prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta i Tijana Parezanović,
asistent na Fakultetu za strane jezike. Zbornik sadrži jedanaest radova – šest na srpskom i pet na engleskom jeziku. Nakon njih slede kraće
beleške o autorima. U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na svaki rad
pojedinačno, ističući njegove osnovne odlike.
354. ЂУРИЋ, Владимир
Верски празници и дани одмора: између државноправног
признања и допуштених лимита верске слободе / Владимир Ђурић
// Год. 12, бр. 22 (2014), стр. 247-268.
Овај рад се бави питањем правног признања верских празника и
дана одмора. Поштовање дана одмора и прослава празника спадају у спољне манифестације испољавања верских уверења (forum
externum) и могу бити подвргнути одређеним ограничењима која
предвиђа објективни правни поредак. У већини држава званични
празници и дани недељног одмора у великој мери кореспондирају
са неким од верских празника и дана одмора традиционалних или
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доминантних вероисповести које постоје у држави и изражавају
државно културно наслеђе. Таква решења и праксе не сматрају се
дискриминаторним према припадницима других вера, не само због
тога што из објективних разлога није могуће званично признати
све верске празнике и дане одмора различитих религија, већ и због
тога што они у савремено доба све мање имају верски, а све више
социјални карактер. Поштовање верских празника и дана одмора
који нису званично признати не омогућава ослобађање од уставом
и законом установљених обавеза и дужности у различитим областима друштвеног живота. Национални судови и међународна
тела надлежна за заштиту људских права нису склони да ускраћивање празновања таквих верских празника и дана одмора квалификују као кршење слободе вероисповести у области радних односа, док су законодавство и пракса у погледу могућности изостанка
у образовним институцијама либералнији.
355. ЂУРИЧИЋ, Дејан
Преглед добротворне и милосрдне социјалне делатности Руске Православе Цркве од прихватања хришћанства до модерног
доба / Дејан Ђуричић // Год. 12, бр. 22 (2014), стр. 313-322.
Добротворност представља сложени аспект човечије делатности који у себи обухвата социјални, психолошки и економски феномен. Добротворност или још и човекољубље представља недељиви
део људске природе, јављајући се као једно од основних услова човековог битисања. Човекољубље је исто тако универзална људска
вредност, један од атрибута грађанског друштва. Добротворни
рад омогућава друштву да изрази своје интересе директно без посредништва државе. Човекољубље омогућава прерасподелу добара
од најмоћнијих, економски најспособнијих до оних мање способних
најкраћим путем и у најкраћим временским роковима. Суштина
човекољубља је дакле, елементарни, директни и добровољни акт
помоћи који потребитима исказују приватна лица или друштво у
целини. Човекољубље је у данашњем свету, најчешће инструмент
посредством кога друштво испуњава своје основне, социјалне и
општељудске потребе. Једна од првих форми човекољубља јесте
у виду милостиње према сиромашнима, убогима, немоћнима, уоп
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ште узев, свима којима је та помоћ потребна. Од средине XX века
у многим земљама Западне Европе човекољубива делатност добија заједнички, унифициран назив „социјална делатност“. У хришћанству су човекољубље и милосрђе важне врлине помоћу којих
се духовно сазрева и укрепљује у заједници љубави са ближњим.
Човекољубље кроз свој историјски ход пролази кроз више форми од
којих су најважније: црквена, државна, лична, друштвена. У раду
ћемо дати кратку историјску анализу добротворне и милосрдне
социјалне делатности Руске Православне Цркве, као највеће верске заједнице и оне која је оставила најдубљи траг у културном,
друштвеном и духовном животу Руског народа. Специфичност
руског добротворног рада је у томе што он има прекинути карактер, јер је за време совјетске власти и формирања система социјалне подршке (1917-1991. год.) термин човекољубље био искључен
из јавног и друштвеног живота.
356. ЂУРИЧИЋ, Дејан
Однос ка цркви у Русији и другим земљама / Дејан Ђуричић
// Год. 12, бр. 22 (2014), стр. 403-410.
Студија проф. Зинаиде Пејкове „Однос ка Цркви у Русији и другим
земљама“ представља збир социолошких истраживања о значају и положају Православља у Руској Федерацији у периоду после
празновања хиљадугодишњице крштења Русије до модерног доба,
односно до 2000. године када је дело и штампано. Па, иако је сама
студија нешто старијег порекла, она би свакако могла имати значаја за социологију религије код нас, будући да се ради о сличним социо-конфесионалним поднебљима, те се углавном барата са сличним параметрима и емпиријским истраживањима. Успут, треба
рачунати на чињеницу да су радови руских социолога религије код
нас заступљени у јако слабој мери, готово безначајној. Лично процењујем да је свака студија оваквог типа добродошла, јер нам омогућава да сагледамо разлике/сличности (=навике, циљеве или грешке), уколико постоје у контексту два јако слична народа што на
духовном, културном и историјском плану. Ефективност ове студије јесте у томе што у себи носи збир различитих емпиријских
анализа и података добијених у једном дужем временском периоду,
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од стране различитих истраживача. У првом делу рада З. Пејкова
износи општу слику Православља у Русији, даје преглед индикатора религиозности, говори о улози и симпатијама коју Православље
гаји међу свеукупним становништвом, а у другом говори о надасве
занимљивој теми, о односу цркве и државе у модерним европским
земљама и на крају резимира на примеру односа Руске Православне Цркве и Руске Федерације.
357. ЂУРИЧИЋ, Милица
Uloga domena religije u procesu očuvanja manjinskog jezika: primer sefardske zajednice u Beogradu / Milica Đuričić // God. 12, br. 22
(2014), str. 361-373.
Za španske Jevreje religija i jezik predstavljali su važan oslonac u očuvanju jezičkih i etničkih osobenosti. Na tlo Beograda stupili su u 16.
veku u kom su sve do druge polovine 19. veka živeli izolovano od većinskog stanovništva negujući pritom svoju veru i običaje, koje su prenosili na naredne generacije. Međutim, u pomenutom periodu počinju
da se uključuju u društvene tokove većinske zajednice, što je u određenim domenima, poput domena profesije i obrazovanja, vodilo u pravcu
zamene jezika. No, domen religije pozitivno je uticao na održanje jevrejsko-španskog jezika, koji su koristili za svakodnevnu komunikaciju. Izučavanje verskih knjiga podrazumevalo je poznavanje hebrejskog
jezika. Sefardi u Beogradu mogli su fakultativno da pohađaju versku
nastavu i da uče jezik svoje vere. Pripadnici starijih generacija posebno su insistirali na održanju etničkog i jezičkog identiteta negovanjem
religijskih običaja, ali je, uprkos tome, i u ovaj domen počeo da prodire
srpski jezik.
358. ЈОВИЋ, Растко
Хришћани на Блиском истоку: грађење мостова између Истока и Запада, старих и нових / Растко Јовић // Год. 12, бр. 22 (2014),
стр. 411-418.
У свом излагању, почевши од мог ограниченог искуства са људима,
црквама и земљама региона, ја бих желео овде да поделим нешто
од онога што сам научио од мојих посета Блиском Истоку. Овде се
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ради о томе како један грчки православни теолог разуме присуство
и сведочанство хришћана на Блиском истоку данас, шта он види у
њима, и зашто се плаши за њих. Уместо систематски развијеног
текста, ово је суштински лично сведочанство и сведочење, чиме
ризикује да пређе у поједностављивање или чак „оријенталне“
стереотипе.
359. КАЧАВЕНДИЋ, Марија
Vonnegut’s Bokononism = Vonegatov bukononizam / Marija Kačavendić // God. 12, br. 22 (2014), str. 375-386.
Vonegatov satirični roman Kolevka za macu nudi novu, prilično jedinstvenu religiju u smislu njenih koncepata koju naziva Bukononizam,
kroz koju, verovatno, daje sliku svih religija u odnosu na njihovu svrhu.
Hrišćanstvo se često pominje u romanu, i ima značajnu ulogu u definisanju Vonegatovog fiktivnog sveta, gde ni jedna religija nema gotovo
nikakvu ulogu u savremenoj, naučnoj zajednici. Dok je nauka istina, religija je laž, a naročito Bukononizam; Bukononizam je, dakle, predstavljen kao alternativa surovoj istini, alternativa koja je možda neistinita,
ali ipak omogućava srećniji život.
360. КОСАНОВИЋ, Нина
Odnos prava i religije u starom Rimu / Nina Kosanović // God. 12,
br. 22 (2014), str. 343-360.
U ovom radu se prati odnos religije i prava kroz četiri perioda rimske
istorije. Аnalizom izvora prava, ljudi koji su se bavili pravničkim pozivom, sankcija predviđenih za nepoštovanje normi, kao i celokupnog
društvenog uređenja u svakom od perioda, došlo se do zaključka da je
rimsko pravo u svakom od ovih perioda bilo, pod manjim ili većim, ali
nesumnjivim uticajem religije. Uticaj religije na pravo je bio najveći u
prvom periodu, poznatijem kao „doba kraljeva“ i rane republike. U pitanju je period u kome je pravo još uvek bilo primitivno, pa su religijske
norme – fas, bile te koje su regulisale veći deo društvenih odnosa, a sveštenici ti koji su poznavali pravo i čuvali formulare za vršenje pravnih
radnji, kao i kalendar. Vremenom materijalne, kao i procesne norme i
kalendar postaju svima dostupni, što smanjuje značaj i ulogu svešteni196

ka u bavljenju pravom. Udaljavanje rimske države i prava od religije,
može se videti i iz razdvajanja svetovnih i duhovnih funkcija. U drugom
periodu, periodu pozne republike, još uočljiviji je pad interesovanja za
religiju, uz održanje njenog uticaja još u ponekim, za funkcionisanje
države i prava manje bitnim oblastima. Sa procvatom Rima i njegovim zlatnim dobom, dolazi i ponovno interesovanje za religiju. Naime,
u ovom periodu su carevi želeli da iskoriste religiju kao svoje oružje,
stvarajući kult vladara. Siromašnim slojevima i robovima se ovo nije
dopalo, pa su spas potražili u novoj jednobožačkoj religiji - hrišćanstvu. Kasnije, i viši slojevi prihvataju ovu religiju, car Konstantin je
priznaje za jednu od dozvoljenih, dok je Teodosije proglašava jedinom
dozvoljenom. Zahvaljujući hrišćanstvu se religija vraća na velika vrata
u društveni život Rimljana, vršeći veliki uticaj na sve oblasti, a samim
tim i na pravo.
361. КУБУРИЋ, Зорица
Serbian Orthodox Church in the Context of History = Srpska pravoslavna crkva u kontekstu državne istorije / Zorica Kuburić // God. 12,
br. 22 (2014), str. 387-402.
SPC je kroz svoju istoriju nastajanja i opstajanja u kontekstu neposrednog dodira u teritorijalnom i političkom smislu, sa izazovima rimokatolicizma i islama, razvila strategiju konzervativnog odnosa koji ne prihvata promene niti izazove modernosti. Kao ravnoteža nedostatku čvrstih granica države srpskog naroda, SPC je razvila jake granice kojima
štiti identitet pravoslavlja. Paradoksalno, iako je tokom istorije bila jača
od same države u kojoj je razvijala verski identitet stanovništva, ostala
je uvek u njenoj senci, s potrebom da bude zaštićena i priznata. Dominantni aspekt SPC jeste obred i liturgijska praksa u kojoj se neguje zajedništvo i pripadanje. Od indikatora religioznosti najjači deo identiteta
jeste ikona, kao simbolički otvoren sistem za prisustvo svetog. Društveni
aspekt pravoslavne religioznosti vekovima se održavao putem slave, porodičnog obreda s kojim se prenosi poruka o poreklu i pripadanju.
362. МЕХМЕДОВИЋ, Јасмина
Organizacija religijske nastave u javnim školama BiH i zemalja
regiona / Jasmina Mehmedović // God. 12, br. 22 (2014), str. 297-312.
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Propitujući način uvođenja religijskog obrazovanja u javne škole Bosne i Hercegovine, njegovu realizaciju i efekte, ovaj rad otvara mnogobrojna bitna pitanja koja se tiču sadržaja, ciljeva i zadataka nastave
vjeronauka, diskriminacije učenika koji je ne pohađaju, ali i potrebe za
uvođenjem alternativnog predmeta koji bi nudio približno iste oblasti
i ishode koji bi se trebali postići vjeronaučnom nastavom. Nakon 20
godina od kako je religijsko obrazovanje uvedeno u nastavne planove i
programe javnih škola u BiH društvena slika u cjelini, nažalost, ne potkrepljuje uvriježenu tezu da su tekovine vjeronauka humanizam, moral,
duhovnost… te zahtijeva dublju analizu i potragu za odgovorima na
navedena pitanja. Njih smo potražili u intervjuima, zakonima i analizi
ciljeva i zadataka predmeta koji se bave religijskom izobrazbom u Bosni i Hercegovini.
363. ПРГОЊИЋ, Божидар
Pitanje identiteta 144.000 u knjizi Otkrivenje / Božidar Prgonjić //
God. 12, br. 22 (2014), str. 323-342.
Broj 144.000 je jedan od najmisterioznijih brojeva u Bibliji, koji se pojavljuje jedino u knjizi Otkrivenje. U ovom radu smo egzegetski analizirali dvije vizije (Otkr. 7:1-8 i 14:1-5) i pokušali smo da utvrdimo
identitet grupe na koju se on odnosi. Teza ovog rada jeste da 144.000
predstavlja Božji narod poslednjeg vremena, a dva prikaza prikazuju
Božji narod u dvije različite prilike, u dva različita istorijska trenutka.
364. РУПАР, Јована Ј.
А priest on the border: prikaz knjige D. B. Đorđević, D. Todorović, M. Jovanović (eds). A Priest on the Border. Niš: Faculty of Mechanical Engineering: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion (Niš: Unigraf-X-Copy), 2013, pp. 260. / Jovana J. Rupar // God.
12, br. 22 (2014), str. 419-421.
А Priest on the Border represents the proceedings from the 20th Аnnual
International YSSSR Conference (29-30 June 2012). The proceedings
consist of 17 papers published in the English language. It also contains
a useful list of abstracts, index of names and notes on the authors and
editors. The title of the proceedings addresses the topic of the confer198

ence and introduces the content of the publication. It is a successful
attempt to bring together observations regarding religious service and
life in border regions which are “challenging and ispiring to study for
many reasons, one of them being the interplay between rural and urban, the traditional and the modern in many different aspects of life“
(p. 238).
365. СИМИЋ, Жикица
Дискурс Православне цркве о кризи материнства (рађању и
васпитању) / Жикица Симић // Год. 12, бр. 22 (2014), стр. 269-296.
У овом раду се разматра гледиште Православне цркве (поглавито,
Српске и Руске) о кризи материнства, тј. о запостављању елементарне мисије и позвања жене (али и мушкарца) за остављањем потомства, као и поремећеној васпитној функцији коју намењује мајци. Такве дужности жене Православна црква сматра
патриотском дужношћу и кључном за спасење (нарочито) жене.
366. СРДАНОВ, Алекса
О добру и злу / Алекса Срданов // Год. 12, бр. 21 (2014), стр.
431-435.
Да би се о било чему успешно дебатовало, мора се најпре прецизно
утврдити шта се под коришћеним појмовима подразумева. Нажалост, у овом случају то није могуће експлицитно учинити јер у
чулном свету влада општа дијалектичност. У сваком добру има
помало зла и обрнуто. Ипак, постоје одреднице којима се може
утврдити чега има више. Овај текст нема за циљ есенцијалну анализу добра и зла већ само егзистенцијалну. У ствари, размотрићемо следећи парадокс: „Зашто човек, будући створен од Бога, испољава толики афинитет према злу.“

Год. 13, бр. 23 (2015)
367. АПРЦОВИЋ, Бориша
Polemike Аleksandra Prnjata / Boriša Аprcović // God. 13, br. 23
(2015), str. 73-86.
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U uvodnom delu, kritički se razmatra polemika Аleksandra Prnjata i
Mihaila Markovića o paternalizmu. Utvrđuje se da je paternalizam M.
Markovića zasnovan na nekritičkom prihvatanju religijske svesti kao
iluzorne, istorijski prevaziđene, pa čak i moralno problematične. Drugi
deo odnosi se na polemiku А. Prnjata i Zorana Kinđića. Naglašava se
da Kinđićev rad sadrži neke elemente koji su sastavni deo judeofobičnog diskursa. Ipak, on nema direktnu intenciju ka antisemitizmu. Treći
deo predstavlja polemiku А. Prnjata i Darka Tanaskovića, gde se opaža
složena dinamika pojmova laicizam i sekularizam. Oba pojma, na sebi
svojstven način, povezuju crkvu i društvo.
368. ВУКОИЧИЋ, Јелена
Islam kao politički sistem / Jelena Vukoičić // God. 13, br. 23
(2015), str. 45-58.
U ovom članku autor razmatra političku dimenziju islamske religije.
Jednu od osnovnih karakteristika islama predstavlja činjenica da je on
ne samo religijski, već, takođe, politički i pravni sistem. Naglašava se
da islam, za razliku od nekih drugih religija, ima značajnu političku
ulogu u državama sa muslimanskom većinom i muslimanskim zajednicama širom sveta. Islam je, naime, oduvek bio ključni faktor društvene
mobilizacije kako u kriznim, tako i u stabilnim periodima muslimanske
istorije i ni jedna druga ideologija nikada nije uspela da dostigne moć
religije. Ovakva situacija karakteristična je i za savremene muslimanske države u kojima uglavnom ne postoji ni jedan značajan politički
pokret koji svoje ideološke principe, u nekoj meri, ne zasniva na religiji.
Islam, stoga, i dalje predstavlja primaran izvor legitimiteta u političkim
i pravnim sistemima ovih zemalja.
369. ЖИКИЋ, Милена
Жена у рату: изазови и искушења / Милена Жикић // Год. 13,
бр. 23 (2015), стр. 181-184.
У издању Матице српске, у оквиру библиотеке Документ, читалачка публика из Србије добила је прилику да се упозна са делом
Assony a fronton, захваљујући преводиоцу Вицку Арпаду. На стотину седамдесет страница, ауторка је приказала ратну голготу
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тоталног рата. Писана са временске дистанце од неколико година, виђена очима учеснице, улога жене у Другом светском рату
постаје транспарентна захваљујући записима медицинске сестре
Интерног одељења, иначе списатељице књиге. „Препустили су ми
цело интерно одељење, без лекова, без рентгена, без просторија,
без хране… Непрекидно су допремали нове и нове, тешко рањене
војнике, многе без свести. Каква је то борба била! Тада сам већ
помагала и при операцијама, асистирала сам главном лекару.“
370. КАВЕЏИЋ, Зоран
Comparative Study Roman Catholic Liturgy the Worship of the
Evangelical Churches = Uporedno istraživanje Rimo-katoličke liturgije
sa bogoštovljem u evanđeoskim crkvama / Zoran Kavedžić // God. 13,
br. 23 (2015), str. 1-22.
Način obožavanja, koga i kako, direktno deluje na stvaranje i oblikovanje naših ujverenja tokom životnog putovanja. Evolucija kulture velikim delom ima utjecaj na kvalitet i pristup obožavanju danas. U prva
četiri veka ranoga kršćanstva stvara se i novi stil obožavanja Boga kroz
liturgiju i slavljenje. Pristupom dijalektičko-sintetičke metode prikazane su različitosti i sličnosti između liturgije u Rimokatoličkoj crkvi i
Protestantskim - Evanđeoskim crkvama. Nedeljna struktura liturgije sa
naglaskom na Euharistiju i nagovještaj kraljevstva božijeg pruža priliku za promenu i duhovnu obnovu. Liturgija u većini Rimo-katoličkih
crkvi ljubomorno počiva na tradicionalnim vrednostima, donekle tvrdoglavo odolevajući kulturnoj tranziciji društva, rezultirajući da mlađe
generacije više i više gube interes da se aktivnije posvete Bogu kako bi
mogli obogatiti vlastitu duhovnost. S druge strane, moderno slavljenje
u Protestantskim evanđeoskim crkvama koje je pod uticajem kulture,
relativno je zatajilo. Da bi bilo efektivnije, za početak, trebalo bi se zasnivati na tradicionalnom pristupu kako bi se primarni cilj obožavanja
usredotočio na Boga a ne na sekundarna pomagala poput svjetlosnih
efekata i performans muzičara.
371. КОВАЧИЋ, Владана
Religija i filozofija – dobro i dobro, a pravca dva / Vladana Kovačić // God. 13, br. 23 (2015), str. 169-172.
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Religija, država i univerzitet kao tri sfere institucijalne moći. Srednji
vek i jačanje monoteističkih religija, nestanak paganstva i rođenje hrišćanstva. А sve temeljeno i uronjeno u filozofiju. Filozofija je ona koja
je osnovala elementarne pozicije od kojih i kreće srednjovekovna misao. Patristički i sholastički crkveni Oci, promišljaju fundamente na
kojima se zasniva religija sa težnjom za razumevanjem vere u kojoj i
jesu neupitno. Svesni da hrišćanstvo filozofsku misao baštini iz antike,
pokušavaju napraviti nit kojom će opravdati filozofijom ono što religija
već oduvek „zna“. Na tom spoju i prelazu sa helenskog na hrišćansko
dešava se zaokret i smena na tronu. Filozofija sada biva proglašena
sluškinjom teologije. Netrpeljivost, preduboke razlike spolja, a fundamentno bliske religija i filozofija, svaka sa svog polja vode rat. Težnja za
prevazilaženjem animoziteta oduvek postoji, kod onih svesnih da samo
razumevajući može da se veruje i da samo verom može biti razumljeno
ono u šta se veruje. Vekovima dug razdor uvek već intrigira i privlači.
Filozof Una Popović, asistentkinja na Odseku za filozofiju Filozofskog
fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, naučni sekretar Estetičkog društva Srbije i stručni sekretar Srpskog filozofskog društva, razgovarala je
na ovu temu, pokušavajući da približi načine za prevazilaženje nesklada, te i da temeljno filozofski osvetli religijska učenja. Temeljena na
razumu svaka vera ima još veći stepen validnosti.
372. КОШУТИЋ, Радмило В.
Ка теологији ослобођења / Радмило В. Кошутић // Год. 13,
бр. 23 (2015), стр. 23-43.
Теологија ослобођења је покрет који је настао на тлу Латинске
Америке унутар Католичке цркве. Као систем идеја теологија
ослобођења први пут се појављује у периоду великих друштвених
промена шездесетих и седамдесетих година ХХ века, у доба еклисиолошких расправа (Другог ватиканског сабора) и политичких
немира (многих револуција). Теологија ослобођења је крик ка Богу
вековима угњетаваног човека од стране колонизатора, империјалиста и капиталиста. Укратко, она је одраз напора сиромашних,
који заједно са својим савезницима у хришћанству и јеванђељу
траже надахнуће за деловање против сиромаштва као и за потпуно ослобођење потлаченог човечанства. Иако је Ватикан осу202

ђивао и оспоравао теологију ослобођења, која је умногоме обојена
марксистичким идејама које су тежиле да обједине марскизам и
хришћанство, ова теологија доживела је изузетну афирмацију и
бројне присталице. Теологија ослобођења се раширила по свету и
стекла бројна упоришта чак и у високим црквеним структурама,
извршивши велики утицај на многе народне покрете и заједнице
које се боре за права људи Трећег света: за домороце, сиромашне,
бедне, потлачене и све оне које друштво одбацује.
373. МАРКОВИЋ-Штрбац, Светлана
Храстовитост жира или: О теми иницијације у српској народној бајци из угла психологије / Светлана Марковић-Штрбац // Год.
13, бр. 23 (2015), стр. 117-134.
Појам иницијације припада етнолошко-психолошкој сфери, не толико домену приповедачке уметности. Обимна етнолошка литература сведочи да би бајке, на сличан начин као и мит, могле бити
основа за реконструкцију појединих древних обреда, да би могле да
укажу на неке од битнијих елемената ритуала прелаза, на пример.
Тумач књижевног дела који би са етнолошког становишта кренуо
у потрагу за одговором на питање: постоје ли елементи поменутог
обреда у српској народној бајци, могао би да успостави низ паралела између структуре бајке и структуре обреда, између фаза кроз
које пролази књижевни јунак и оних кроз које пролази иницијант.
Међутим, обиље занимљивих података нашао би и онај тумач
који теми иницјације у народној бајци приступи из угла савремених
психоаналитичких студија. Посебно инспиративан у том погледу
је текст Џејмса Хилмана („Код душе“, Федон, Београд, 2008), једног од највећих стручњака данашњице у домену архетипске психологије. Психолошки приступ елементима иницијације показао се
функционалним у откривању поруке фантастичне приповетке као
специфично „кодираног“ упутства, каталога правилно заузетих
животних ставова. О томе може да посведочи тумачење бајке
„Отац и његове кћери“. Јунакиња ове приповетке представља радикалан модел откривања сопствене парадигме и по много чему се
разликује од других женских јунакиња у бајкама. Након свађе са
оцем који ју је изгрдио јер му је „нешто искварила“, једна од ћерки
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бежи од куће прерушена у мушкарца. Прве ноћи, пут је нанесе на
сеоско имање и она замоли домаћина да ту коначи. Награда за подвиг који ће исте вечери учинити стићи ће у виду коња – Накараде.
374. МИЛИНКОВИЋ, Маја
Албанска вила: Зана / Маја Милинковић // Год. 13, бр. 23
(2015), стр. 135-146.
Митологија представља скуп митова и њихово проучавање унутар
једне цивилизације или народа, или у једном историјском раздобљу.
Мит, у историјском смислу, представља причу из народног предања која говори о натприродним бићима, прецима или јунацима и
њиховим необичним, натприродним делима. Такође се може дефинисати и као стварна или измишљена прича која се обраћа свести
једног народа путем одређених друштвених и културних образаца
или снажних колективних осећања (укључујући предрасуде и сл.).
Митолошко биће се може објаснити као појава у виду чудовишта,
присутна у фолклору и митовима једног народа. У наставку текста биће представљена Зана (албанска вила) као митолошко биће
у народној митологији Албанаца, њен изглед, склоности, способности, однос према људима и сличности са другим вилама.
375. МИЛЕТИЋ, Марија
Снага вере / Марија Милетић // Год. 13, бр. 23 (2015), стр.
177-180.
Изложба икона под називом „Снага Вере“ одржана је у свечаној
Сали Ристо Шкуљевић, при цркви Светог Спиридона, седишту
Српске православне црквене општине у Трсту. На отварању одржаном 19. септембра 2014. године са почетком у 19 часова говорили су председник управног одбора Српске православне црквене општине у Трсту, господин Златимир Селаковић, госпођица Марија
Милетић, историчар уметности и протојереј-ставрофор Српске
православне цркве у Трсту господин Рашко Радовић. Овај догађај
су, својим присуством увеличали и господин Игор Доленц, потпредседник провинције Трст, као и Архимандрит Грчке православне цркве у Трсту, отац Грегориос Миларис.
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376. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Ана
Култ римских владара на нашем простору / Ана Милосављевић // Год. 13, бр. 23 (2015), стр. 157-168.
На територији Србије постоје археолошки трагови који недвосмислено говоре да је на овим просторима био обожаван цар као
божанство. Иако је та традиција била успостављена још од почетка римског царства (14. п.н.е), врхунац се достигао на прелазу између трећег у четврти век почевши са Диоклецијановим
реформама, а завршивши се 313, када је хришћанство постало
званична државна религија. Тема рада је фокусирана првенствено
на двојицу царева са наших простора: Галерија и његовог нећака
Максимина Дају у којима је феномен човека-божанства достигао
врхунац.
377. СИМИЋ, Срђан
Ислам као идеологија / Срђан Симић // Год. 13, бр. 23 (2015),
стр. 59-72.
Крај другог и почетак трећег миленијума приказује свет у све бурнијим и убрзанијим политичким менама. Неоспорно је да је сложен
сплет односа између секуларизованог Запада и ислама, који се на
различите начине манифестује широм света, отворио мноштво
проблема везаних за планетарни тријумфализам орјентисаног с
једне стране кроз либерални концепт глобализације а с друге стране кроз све израженију хегемонију Европе и Сједињених Америчких
Држава ка Блиском истоку с пројекцијом униполарног односа снага.
Таква логика новог светског поретка, као и у прошлости, одупире се свођењу и постојању само једне истине и само једне силе на
светском плану. Од кризних политичких, економских, демографских
и социјалних протеста човечанство постепено улази у друштвену
и религијску кризу идентитета у којима су све уочљивији „судари
цивилизација“ у којима се назиру разни облици сучељавања ислама
са неисламом, актуализујући при том старе проблеме од вешедеценијског арапско-израелског сукоба, преко „арапског пролећа“, па
иранског одупирања међународној контроли нуклеарног наоружања и програма, па све до појаве разних социјалистичких, реформа
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торско-секуларистичких, традиционалних али и фундаменталистичких покрета унутар самога ислама. Нема сумње да превелико
ангажовање западних сила на формирању „великог и новог Блиског
истока“, не само да удаљава исламски свет од њих него и води ка
новом „арапском гневу“ подстичући на тај начин развој све новијих
и милитантнијих исламистичких групација широм Блиског истока.
378. СМИЉАНИЋ, Соња
Slika religije u očima srpskih medija / Sonja Smiljanić // God. 13,
br. 23 (2015), str. 147-155.
Cilj istraživanja bio je da se prikaže način na koji mediji u Srbiji prikazuju religiju i crkvu. Novinari neprofesionalnim izveštavanjem mogu
dovesti do najneprijatnijih sukoba u jednoj državi, regionu, a i šire.
Međureligijski konflikti pune stranice istorijskih svedočanstava, a kako
se istorija ponavlja slična dešavanja se nastavljaju. Problem je što se
povodom toga malo šta preduzima. Rad sadrži nekoliko konkretnih i
analiziranih primera iz postojećih medija, kao i zaključak istraživanja
da onlajn mediji teže većoj čitanosti, ali ne razmišljaju dovoljno o posledicama na javno mnjenje.
379. СТЕФАНОВИЋ, Ђорђе
Значај теолошких аспеката културе тела спортисте / Ђорђе
Стефановић, Ненад Јанковић // Год. 13, бр. 23 (2015), стр. 87-101.
Данас постоји потреба да се духовне вредности шире и у простору спорта. Спорт као друштвена појава је вишедимензионалан и
сложен феномен. Предмет рада представља покушај да се из теологије размотре основне истине учења о телу човека и да се користе у спортској пракси. У раду се дају краћи осврт и тумачења
културе тела спортисте, бића спортисте и теолошки аспекти
културе тела спортисте. Такође се говори о повезаности духа и
тела од античких до данашњих теолога и философа. Равнотежа
спортског живота се постиже хармонијом тела и духа што води
ка циљу постизања могућих остварења на тренинзима и такмичењима. На овај начин се утиче на развој културе спорта, а са тим
и културе друштва у целини.
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380. ПОПОВИЋ, Данијела
Верска настава (Православни катихизис): угледни час; писана припрема за угледни наставни час / Данијела Поповић // Год. 13,
бр. 23 (2015), стр. 185-194
Обрада наставне јединице кроз групни облик рада. У уводном делу
је прочитана прича кроз коју се ученици уводе у тему часа, користећи тумачење ликова аналогно јеванђелским причама које смо
обрађивали у овом разреду. Сачињене уједначене групе које су добиле различите задатке да кроз питања на наставним листићима кратко покажу разумевање приче и њено пренесено значење,
препознају основне хришћанске врлине и уз песму коју су добили,
укратко објасне по једну хришћанску врлину коју до сада нисмо
учили, наводећи пример за њу из свакодневног живота. Изношење
резултата рада група, записивање у свеске уз краће појашњење
нових врлина. У завршном делу часа певање духовне песме која обједињује наш разговор о врлинама и подстиче ученике да се у њима
усавршавају.
381. РУКЕЦИ, Тара
Religioznost i mentalno zdravlje – da li sveštenik može biti psihijatar? / Tara Rukeci // God. 13, br. 23 (2015), str. 173-176.
Gostujući u emisiji Nedjeljom u 21 , psihijatar Robert Torre je pokrenuo
niz pitanja vezanih za psihijatriju, njenu ulogu u društvu, ali i učinkovitost psihoterapije. Pozvan je bio u emisiju nakon sto je njegov feljton
u hrvatskoj javnosti, ali i javnosti regiona, pokrenuo lavinu reakcija.
Na društvenim mrežama naravno, moglo se naći mnogo rasprava za i
protiv psihijatrije. Oglasili su se i drugi stručnjaci, psihijatri, osuđujući
to što je doktor Torre u javnost izneo niz problema struke, postavljajući
psihijatriju „u okvire pseudonauke, stavljajući je bliže religiji i politici
nego nauci“, kako ističe Žakar. Nije li Torre, koji probleme psihijatrije
stavlja u kontekst savremenog hrvatskog, ali i svakog drugog, društva,
samo na tragu Tomasa Sasa, oca antipsihijatrije, na tragu Mišela Fukoa, koji prema Rolanu Žakaru „sa razlogom odbija da veruje da će
dostignuća psihijatrije uspeti da iskorene duševnu bolest, kao što je
medicina uspela da iskoreni lepru i tuberkulozu, Rože Bastida i drugih
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koji su se bavili ovim pitanjem. Javnost se retko osvrće na pregled ideja
vezanih za neki aktuelan problem. Međutim, ovde je jasno da je Torre
samo postavio pitanje društvene moći, društvene kontrole, pitanje kome
psihijatri služe, stavljajući svoju struku u spregu sa politikom ali najpre
sa ekonomijom. Nisu li i gore navedeni autori, ali i mnogi drugi, govorili upravo o ovim društvenim okvirima psihijatrije od njenog konstituisanja kao discipline, ili preciznije govoreći, nije li ludilo oduvek bilo
pitanje društva. Torre je istakao koja je sprega farmaceutske industrije
i psihijatara, da li nam lekovi pomažu ili odmažu, kako se pacijentima
koji zauzimaju viši položaj u društvenoj hijerarhiji uspostavljaju neuroze, dok se nižim slojevima uspostavljaju psihoze, kako se psihijatrijske dijagnoze mogu politički zloupotrebljavati, pitanje stigmatizacije,
kulturni relativizam kada je koncept ludila, mentalne bolesti, u pitanju.
Ovo su svakako pitanja kojima se bavi sociologija mentalnih poremećaja ili psihijatrijska sociologija, a ideje i koncepte nalazimo i kod klasičnih teoretičara kao što su Dirkem, Veber, Marks, Parsons i Gofman.
382. ФАЈФРИЋ, Борис Ж.
Паравалани: хришћански болничари и бунтовници / Борис Ж.
Фајфрић // Год. 13, бр. 23 (2015), стр. 103-116.
Паравалани се јављају у периоду када се хришћанство ширило, а касније и утврђивало у Римској империји. Они су представљали групу
која се у почетку декларисала као болничарска, бринући се за болесне
и мртве, а сматрали су се и монашким редом на Истоку. У почетку
њиховог рада су се старали за болесне, без обзира о којој се болести
радило, због чега су задобили поверење и углед међу хришћанским
народом, а посебно црквених великодостојника. После Миланског
едикта, како је хришћанство јачало, тако су и паравалани јачали.
Њихова делатност ће се и даље базирати на бризи о болеснима, али
ће се она проширити и на политику. Они су посебно деловали у Александрији, где су важили за личну стражу александријских патријарарха. Водили су немилосрдну кампању против незнабожаца, где
је жртва њихове немилости била философкиња и математичарка
Хипатија. Прогонили су и Јевреје, а учествовали су и у догматским
споровима. Временом су постали проблем за царство, па су поједини цареви ограничили њихова деловања, а онда их и забранили.
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Год. 13, бр. 24 (2015)
383. АПРЦОВИЋ, Бориша
Pojam krivice kod Kafke i Dostojevskog / Boriša Аprcović // God.
13, br. 24 (2015), str. 309-330.
U uvodnom delu se razmatra pojam krivice u kontekstu savremene političke teorije. Utvrđuje se da su subjekti politike na pragu 21. veka
postale moćne države i međunarodne institucije, „grupe“ a ne pojedinci. Krivica naroda i drugih kolektivnih identiteta zamenila je pojam
individualne krivice zasnovane na moralu i liberalnom prinicipu vladavine prava. Individalna sloboda, individualna odgovornost i individualna krivica koja se može „okajati“ opet su potrebne savremenom
demokratskom diskursu i one se mogu pronaći duboko utemeljene u
književnoj i socijalnoj misli F. M. Dostojevskog i Franca Kafke. Drugi
deo izlaže pojam krivice, kao i društvenu teoriju Dostojevskog zasnovanu na principima hrišćanske, pravoslavne sabornosti. Utvrđuje se
da je krivica – krivica individue, greh u hrišćanskom značenju, te da se
pravedno društvo tzv. hrišćanski socijalizam zasniva na ličnom pokajanju, priznanju krivice i preobražaju. Na kraju, predstavlja se razumevanje krivice u kontekstu književnog stvaralaštva Franca Kafke. Njegovo
shvatanje krivice je suštinski autobiografsko i psihoanalitičko, zasnovano na negativnom iskustvu sa ocem. Krivica je njegova formula za
opstanak, preživljavanje i golo bitisanje. Ipak, njegovo delo prevazilazi
lavirinte biografskog iskustva. Jer, iako njegovi junaci tumaraju u bezizlaznom lavirintu njihova borba otkriva vrednost autentične ljudske
ličnosti. Iako beznadežno, oni i nesvestno ustaju protiv totalitarizma
koji i danas ima istu metodoligiju, a to su krivica i stid.
384. АПРЦОВИЋ, Бориша
Uloga političkog obrazovanja u procesu demokratizacije / Boriša
Аprcović // God. 14, br. 25 (2016), str. 103-122.
U uvodnom razmatranju se navodi istorijsko iskustvo Engleske, kao
školski primer „simultanog“ razvitka političke svesti i demokratskih
institucija; kao i elementi demokratske svesti i političkog obrazovanja
severnoameričkih doseljenika u 17. veku. U oba slučaja demokratske
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institucije i demokratska kultura razvijali su se simultano i međuzavisno. Sledi premišljanje na temu: Može li „plansko“ obrazovanje formirati nivo političke kulture, približan onom koji je nastajao u relativno
dugom vremenskom periodu u razvijenim zapadnim demokratijama?
Predstavljaju se tri značajne indicije: Prvo, „demokratizacija“ nije nesvesni evolutivni proces, već rezultat nastojanja grupa i pojedinaca.
Drugo, za razliku od „starih“ demokratija tranziciona društva se suočavaju sa nedostatkom političke kulture, što edukaciju čini nužnom. Na
kraju, postavlja se etičko pitanje: Zašto bi današnja post-autoritarna
društva trebalo da prolaze viševekovni put demokratizacije, kad imaju mogućnost usvajanja i učenja već razvijenih demokratskih tekovina.
Razmatranje se završava predstavljanjem programa nastavnog predmeta Građansko vaspitanje u Srbiji i globalnom kontekstu.
385. БОЖИЋ, Јелена
Ja verujem, ja ne verujem / Jelena Božić // God. 13, br. 24 (2015),
str. 399-406.
Priča o veri, veroispovesti i religiji stara je, čini mi se, koliko i samo
čovečanstvo. Da li je čoveka stvorio Bog ili smo, kako kaže Darvin, svi
nastali od majmuna je samo jedno u nizu pitanja na koje vam mnogi
vernici, „vernici“ i ljudi koji ne veruju ni u jednu veru neće odgovoriti.
U najboljem slučaju će pokušati da odgovore. Namerno pišem pokušati jer ne možeš stopostotno tačno odgovoriti na nešto što je nedokučivo
svima nama, bili ateisti, hrišćani ili budisti. Jedno je sigurno, ta priča
je godinama, decenijama, pa i vekovima unazad svima dobro poznata
i mnogo puta ispričana. Čoveku koji veruje i za koga je vera smisao
života nikada, ali nikada nećete moći dokazati da živi u zabludi. Isto
tako ni osobi koja kaže da ne postoji ništa izvan ovog sveta i da je verovanje u Boga maska koja je bačena ljudima na oči, ne možete reći
da greši, da je njegovo mišljenje pogrešno. Ovako postavljene stvari
su sasvim u redu. Ispravno je imati stavove i mišljenje. Ono što nije
ispravno je netolerancija i nerazumevanje. Živimo u vremenu koje nam
je dalo niz situacija i dokaza da još uvek ne možemo da uspostavimo
balans ljudskosti i granice. Granice koje su neophodne da bi zadržali
onog Darvinovog majmuna u sebi, pokazali da smo uspešno evoluirali
u čoveka.
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386. ВИЛКС, Џорџ Р.
Talking about a Combatant’s Guilt: Diversity in Public Discourse
about Morality = Govor o krivici boraca: raznovsnost u javnom diskursu o moralu u prošlosti – konflikt, istina i pravda / George R. Wilkes //
God. 13, br. 24 (2015), str. 265-277.
Ovaj rad ispituje način na koji moralni status boraca, što je kompleksni
društveni fenomen, utiče na pokušaje da se podrži javna rasprava o istini i pravdi. Širok opseg diskursa o statusu borca se javlja u različitim
zemljama i različitim kulturama, što se vidi u stavovima prema odvajanju vojnika iz društva, u diskusiji o zločinačkim delima počinjenim u
vreme oružanog sukoba i u diskursu o izvinjenjima u postkonfliktnim
političkim tranzicijama. Mnoga naučna istraživanja prikazuju tranzicionu pravdu i moralni status boraca kao fiksnu kulturu, posmatrajući
ih kroz prizmu relativno stare i elitističke sociologije. Posledica ovoga
može biti da podrazumevani pristup dominantnih učesnika deluje imun
na diskusije i promenu. S druge strane, društvena očekivanja od boraca, kao i način na koji su osuđivani i stigmatizovani kada ne ispune ta
očekivanja, može se razumeti poklanjanjem pažnje „nižem“ i „popularnijem“ nivou društvene aktivnosti, korišćenjem pluralističkih alata
i pristupa koji su prisutni u post-strukturalističkoj sociologiji. Umesto
fokusiranja samo na nadmetanja između ključnih političkih i vojnih
odluka, ova šira slika može pomoći u objašnjenju većih poteškoća u
pogledu reintegracije boraca, kao i javnih očekivanja koja se tuču priznavanja i izvinjenja za počinjene zločine.
387. ГРЕГОРИАН, Мерил
Корупција и теорија игара / Мерил Грегориан // Год. 13, бр.
24 (2015), стр. 349-364.
Међународне институције су данас у прилици више него икада,
да медијски пропрате демократске реформе када се ради о земљама у транзицији и њиховом прикључењу у чланство Европске Уније, те њихове реципрочне сарадње. Теорија игара пружа
посебне могућности да се свака страна докаже на најбољи демократски начин. Често избор стратегије других играча, утиче
на изградњу и солуције других саиграча, и обратно, јер пружа
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могућности и супротним странама да се доказују на демократске начине. Са треће стране, често постоје и упливи црних секташа саиграча који ометају демократске реформе и уводе властита традиционална правила и законе, као рецимо шеријатска правила у модерном уређеном друштву. Са четврте, пете,
шесте стране и даље, постоје играчи који се укључују у игру и
утичу на коначне демократске исходе и друштвене феномене.
Сваки систем почива на Уставу и обавезујућим међународним
стандардима. Поштовање људских права и слобода јесу врхунски циљ борбе против корупције у једном друштву. Како ће се
играчи понашати у овом систему и испоштовати антикоруптивне стратегије, зависи у великој мери од утврђених стандарда једног система вредности и етичких кодекса, реалне самокритичности и личне моралне савести да делују крајње независно и
непристрасно у циљу јавног интереса и полазне тачке да су сви
људи достојни поштовања без обзира на личну моћ, државну
функцију или материјално благостање.
388. ГРУЈИЋ, Данијела
Od neprosvećenog monizma ka autentičnom religijskom pluralizmu / Danijela Grujić // God. 13, br. 24 (2015), str. 219-231.
Evropski svet prošao je mukotrpni put vlastite kultivizacije u sferi religijskog života i međuverskih odnosa. Počev od verskih ratova poznog
srednjovekovlja koje karakteriše rigidno stanovište neprosvećenog religijskog monizma, razvija se na idejnom, a onda postupno na talasu
sekularizacije evropske kulture i na realnom pravno-političkom planu
koncept verske tolerancije. Svojim prvim, za ono vreme izuzetno vrednim, zasadima verska tolerancija je umirivala fanatične evropske duhove i osiguravala miran suživot različitih konfesija u duhu prosvećenog
monizma. Zadugo, sve do Drugog svetskog rata verska tolerancija je
upravo značila trpeljiv odnos, očuvanje mirne ali suštinski potpuno nezainteresovane granice, prema religijski drugom. Međutim, taj u osnovi
sekularan koncept prijemčiv dobu međunarodnog poretka nacionalnih
država, u savremenoj epohi prevladava verska tolerancija bazirana na
ideji autentičnog religijskog pluralizma. U tim poslednjim domašajima,
u dobu koje se često naziva postsekularnim, grade se u zapadnom svetu
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nenadmašni mostovi ne samo međukonfesionalnog dijaloga i saradnje
u zajedničkom kreiranju društva i političke zajednice, već i unutrašnja
transformacija religijske svesti savremenog čoveka koja je otvara ka
autentičnom religijskom iskustvu i pluralizmu razvijenom u krilu monoteizma. Ovaj rad stoga iskušava ideju verske tolerancije u našem vremenu problematizujući temeljne izazove na putu njenog planetarnog
prihvatanja.
389. ЈЕЛИЋ, Милош
Схватање праведног рата у хришћанству и исламу / Милош
Јелић // Год. 13, бр. 24 (2015), стр. 279-300.
Иако практично деле заједничку традицију по питању оправданости ратних сукоба, хришћани и муслимани етици ратовања приступају са сасвим различитих позиција. Док је за хришћане, после
три века ненасиља и окретања другог образа, од IV века наступило
време уобличавања онога што данас зовемо теоријом праведног
рата, дотле је за муслимане од самих почетака ратовање значило
питање опстанка и одбране првобитне исламске заједнице, а потом и њено проширење на жељене територије, те је у том смислу
бивало и оправдано. Иако су у каснијој, поготово средњевековној
историји, настајале различите околности које су на обе стране
представљале прилику за практиковање праведног рата, понекад
вођеног и као свети рат, увек је остајала непобитна чињеница да
су ратни сукоби у својој сржи трагична активност којој се прибегава онда када су сва друга средства за оправдање и остварење
унапред дефинисаних циљева – потрошена. Рад представља покушај да се дају оквири схватања праведног рата у хришћанству и
исламу, имајући у виду како традиционалан, тако и савремен приступ овој проблематици.
390. ЈОКСИМОВИЋ, Снежана
Од кривице преко кајања и извињења до праштања: приказ
књиге Зорица Кубурић, Павле Миленковић, Ана Зотова (2015), Социјални проблеми кривице. Нови Сад: ЦЕИР и Филозофски факултет Нови Сад, 268 стр. / Снежана Јоксимовић // Год. 13, бр. 24
(2015), стр. 377- 381.
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Појављивању књиге „Социјални проблеми кривице“ претходила је
међународна научна конференција са истим називом. Конференција је одржана 10. и 11. маја 2015. године на Филозофском факултету у Новом Саду у организацији Центра за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР) и Одсека за социологију Филозофског
факултета у Новом Саду.
391. КОШУТИЋ, Радмило В.
Разлике и сличности аврамовских религија / Радмило В. Кошутић // Год. 13, бр. 24 (2015), стр. 209-218.
Јеврејска, хришћанска и исламска историја за полазну тачку имају
веру у једнога Бога који је створио човека „по својој слици“. Слика
се не односи толико на физички изглед колико на могућност приступа апстрактном начину мишљења. Човек стављен наспрам
животних догађаја, није одмах могао да свхати Бога који му се
посветио. Историја аврамовских религија је историја између вере
и неверства, између правог култа и идолопоклонства. Свет и његова историјска садашњост указују на то да је проблем нетрпељивости посебно изражен у вези са Аврамовим монотеистичким
религијама, односно, јудаизмом, хришћанством и исламом. Стукруни антагонизам и непријатељство према другим традицијама
је погодно тло за необузданост и екстремизам, што не може да
остане некажњено ако желимо да живимо у мирном друштву. Религије би требало да позивају на трпељивост и плурализам, а не да
отворено и само додатно погоршавају ситуацију.
392. РАДИСАВЉЕВИЋ-Ћипаризовић, Драгана
Pilgrimage in the 21[st] Century: Case Studies Three Sanctuaries
in Serbia = Hodočašća u 21. veku: studije slučaja tri svetilišta u Srbiji
/ Dragana Radisavljević-Ćiparizović // God. 13, br. 24 (2015), str. 331348.
U našem radu se bavimo definisanjem i razgraničavanjem pojmova hodočašća, kao pokloničkog putovanja poznatog od davnina, i verskog
turizma, kao savremenog vida putovanja i odmora. Mešovita hodočašća podrazumevaju da u jedno svetilište odlaze vernici različitih vera
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i konfesija, privučeni svetim mestom i svetim trenutkom. Sveta mesta
su bila posećena i u vreme najveće, politički isforsirane, sekularizacije
našeg društva, pa možemo reći da su bila jača od ideologije ateizma.
Povratak narodnoj religioznosti je, u našem slučaju, prethodio desekularizaciji. U radu su predstavljene studije slučaja tri svetilišta u Srbiji
koja posećuju ljudi bez obzira na veru i konfesiju. To su Kapela Sv. Petke na Kalemegdanu u Beogradu, Pokrov Presvete Bogorodice u Đunisu
kod Kruševca u Centralnoj Srbiji, i svetilište Majke Božje Tekijske kod
Petrovaradina u Vojvodini. Prva dva svetilišta pripadaju pravoslavnoj,
a treće rimokatoličkoj konfesiji. Аnalizira se odnos svetog i svetovnog
na hodočašćima i susret crkvene i narodne religioznosti kroz rituale
na centralne praznike. Istraživanje je sprovedeno metodom dubinskog
polustrukturisanog intervjua sa hodočasnicima pravoslavne i rimokatoličke veroispovesti. Sa Romima, muslimanima, vođeni su razgovori u
Tekijama i Đunisu koji su snimljeni kamerom. Glavni nalazi istraživanja pokazuju da su motivi hodočašća najvećeg broja ispitanika duhovne prirode, bogotražiteljski, i da hodočašća pozitivno utiču na njihov
svakodnevni život. Ispitivani hodočasnici su najčešće praktični crkveni vernici, dok je manje tradicionalista. Hodočasnici obe hrišćanske
konfesije ne pripadaju većini savremenih vernika u Srbiji, već manjini
crkvenih vernika. Skoro svi ispitanici smatraju da dolazi do izvesnog
komunitasa na hodočašćima, što najviše zavisi od vođe puta, tj. sveštenika koji vodi grupu. Romi, muslimani masovno porodično dolaze u
hrišćanska svetilišta na određene praznike, ali svoje obrede vrše odvojeno od hrišćanskih grupa.
393. РАДИСАВЉЕВИЋ-Ћипаризовић, Драгана
Selektivna bibliografija diplomskih, master, magistarskih radova
i doktorskih disertacija odbranjenih na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (1959-2015): oblast sociologije religije /
Dragana Radisavljević Ćiparizović // God. 13, br. 24 (2015), str. 365374.
U ovom radu prezentujemo selektivnu bibliografiju diplomskih, master,
magistarskih radova i doktorskih disertacija iz oblasti sociologije religije. Na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, od 1959-2015. godine, je odbranjeno 68 diplomskih radova,
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tri master rada, pet magistarskih teza i šest doktorskih disertacija iz
oblasti sociologije religije.
394. ТОДОРИЋ, Гордана
Verski pokret Šabataja Cvija i jedna književna afera, tri stotine
godina kasnije / Gordana Todorić // God. 13, br. 24 (2015), str. 301-308.
U radu ćemo pokušati da predstavimo mesijanski pokret lažnog mesije
Šabataja Cvija (XVII v.) i dijahronijske reflekse koji se mogu očitati u književnoj aferi nastaloj povodom objavljivanja romana U potrazi za Mesijom Eriha Koša. Istorijat sabetajanskog pokreta, u vreme Cvijevog delovanja, ali i posle njegove smrti, prevashodno je analizirao Geršom Šolem
u knjizi Sabbatai Sevi, The Mystical Messiah (1957). Verski misticizam,
utemeljen na lurijanskoj Kabali, što je bilo primarno Cvijevo polazište,
generisao je mesijanski pokret koji je u tom trenutku pokrenuo veliki deo
evropskog Jevrejstva. Propašću pokreta sabetajanske ideje nisu sasvim
nestale. Njihov se trag i danas može prepoznati u sekti Donme čijih pripadnika ima u Turskoj, dok se judaizam prema Cviju odnosi kao prema
lažnom mesiji. Аktuelizacija ove teme u srpskoj književnosti, kroz roman
U potrazi za Mesijom Eriha Koša (1978) proizvela je na recepcijskom
nivou dramatične reakcije pre samog objavljivanja romana kao i piščeve
autocenzorske postupke. Iako rukopisi neobjavljene verzije pokazuju da
intervencije u tekstu nisu suštinski oštetile njegov književni kvalitet, one
su svedočanstvo o ljudima i vremenu, tim pre što su u ovu književnu aferu
bili uključeni neki od najuglednijih pisaca posleratne srpske književnosti.
Ideologizovana kritika ukazala je na veoma ograničen horizont očekivanja, koji je roman sveo na politički pamflet. Tako je propuštena prilika
da se uoče formativni elementi Koševog rukopisa koji su nerazdvojni od
unutrašnjih svojstava prototeksta koji tvori sabetajanski pokret.
395. ТОНХАJЗЕР, Тибор
Religion Historical Contributions to the Investigation of the
Change of Constantine = Prilozi istorije religije ispitivanju Konstantinove promene / Tibor Tonhaizer // God. 13, br. 24 (2015), str. 233-244.
Do sredine trećeg veka završile su se najbolje godine nekada slavnog
Rimskog carstva, značajno oslabljenog u ekonomskom i socijalnom
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smislu. Car Konstantin Veliki očekivao je da je rešenje teške, naizgled
beznadežne situacije u jačanju monoteističke religioznosti. On nije bio
vičan teološkim pitanjima, ali je bio uveren da može postići stabilnost
svoje moći tako što će ideološki iskombinovati najjače religije carstva.
U tom smislu politike hrišćanstva i obožavanja Sunca se približavaju
jedna dugoj i car podržava obe. Ono što je interesantno u ovom procesu
jeste da se hrišćanstvo četvrtog veka nije protivilo ovim tendencijama;
štaviše, oni su u tome videli dokaz Božjeg proviđenja.
396. ТУМАРА, Небојша
Питер Браун, тело и друштво, мушкарци, жене и сексуално
одрицање у раном хришћанству, Београд: Клио, 2012.: приказ књиге Peter Brown, The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. Twentieth-anniversary edition with a
new introduction. Columbia Classics in Religion. New York: Columbia
University Press, 2008. Pp. LXVII, 504. ISBN 978-0-231-14406-3 /
Небојша Тумара // Год. 13, бр. 24 (2015), стр. 383-388.
Након скоро тридесет година од када је први пут објављена 1988. године, пред српског читаоца, нашла се по свему револуционарна студија П. Брауна (Peter Brown) посвећена историји раног хришћанства,
која је посматрана кроз призму сексуалности. Писац проучава праксу
трајног сексуалног одрицања, кроз три тематске целине, које хронолошки прате ранохришћански покрет, почев од апостола Павла, тј.
од тридесетих и четрдесетих година првог века, па до нешто после
смрти Светог Августина 430. године. Прва тематска целина књиге
доноси анализу ранохришћанских извора почев од Светог Павла до Антонија Великог; друга доноси приказ аскетизма и друштва у Источном царству; док трећа разматра стварање латинске традиције.
397. ЋУКОВИЋ, Александар
Mihajlo Marković i Аleksandar Prnjat o crkvi i paternalizmu: polemika i njeni odjeci / Аleksandar Ćuković // God. 13, br. 24 (2015),
str. 389-398.
Ovaj rad se bavi polemikom Mihaila Markovića i Аleksandra Prnjata
o crkvi i paternalizmu, kao i nastankom i značenjem pojma jezičko-ek
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spresivni paternalizam, koji je po prvi put u teoriju uveo profesor Prnjat baš u polemici sa profesorom Markovićem.
398. ХАДАРИ, Нехама
Guilt, Forgiveness and the Role of the Community : towards an
Аlternative Theological Model = Krivica, praštanje i uloga zajednice:
Ka alternativnom teološkom modelu / Nechama Hadari // God. 13, br.
24 (2015), str. 245-264.
Ovaj rad predstavlja različite razloge za pojedine puteve razvoja teologija holokausta i jevrejsko-hrišćanskog dijaloga tokom poslednjih
nekoliko godina i predlaže da, zbog posebnih okolnosti holokausta i
odnosa prema istorijskim idejama osude i praštanja u jevrejskoj i hrišćanskoj veri, možda ne bi bilo uputno koristiti diskusije o krivici i praštanju koje proizlaze iz teologije holokausta (formalno i neformalno)
kao osnovu za razvoj jevrejske, hrišćanske i međureligijske teologije
krivice, praštanja i pomirenja nakon zločina generalno. Rad istražuje
cenu koju izvršioci, žrtve i međunarodne/posmatračke zajednice treba
da plate prihvatanjem jednog od narativa prema kome oni koji su uključeni u sprovođenju stravičnih zločina jesu u potpunosti definisani svojom krivicom i uskraćeni svake mogućnosti praštanja. Nakon konflikta
kada je iskustvo isuviše sveže da bi bilo razumno tražiti od počinioca i
njihovih predstavnika da priznaju krivicu ili od žrtava i njihovih porodica da oproste, predlaže se da može biti korisno podstaći među-fazu
u procesu pomirenja tokom koje bi se tražilo da priznaju nesavršenost
bilo koje ljudske odluke ili akcije i time da priznaju mogućnost krivice,
dok od onih koji se identifikuju kao žrtve se traži da prihvate prerogativ
Boga da oprostima onima kojima On (sam) smatra da treba, onda kada
smatra da treba.
399. ШУШЊИЋ, Ђуро
Верски дијалог и толеранција / Ђуро Шушњић // Год. 13, бр.
24 (2015), стр. 375-376.
Излагање на међународној конференцији „Верска толеранција у
Дунавском региону“. Овде смо се сабрали око животно значајне
теме па ће у расправи учествовати угледни академици, професори
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универзитета и студенти. Ови последњи су најближи моме срцу,
као што су то били и за Лазу Костића који је певао: „А наша
деца песме су моје“ (Santa Maria della Salute). Зато се у првом реду
обраћам младима, који су на путу да сретну себе.
400. ШУШЊИЋ, Ђуро
Judaizam, hrišćanstvo, islam - pluralizam monoteizma / Đuro
Šušnjić // God. 13, br. 24 (2015), str. 201-207.
Jedini krov pod kojim različiti vernici i verske zajednice mogu da žive u
relativnom miru jeste tolerancija. Аko ne mogu jedni sa drugima, mogu
jedni pored drugih, a ne moraju jedni protiv drugih. Islamski vernici su
naša mlađa braća, kao što su jevrejski vernici naša starija braća – jedni
od drugih mogu da uče i bogate svoje iskustvo. Dok vode dijalog, oni
su izvan svakog zla. Аko sve tri religije zastupaju iste vrednosti, to jest
ljubav, pravdu i mir, otkuda onda mržnja, sporovi i ratovi? Očigledno
da ove pojave ne dolaze iz religije već iz religijske ideologije – klerikalizma, nacionalizma, fundamentalizma – to jest kad se religiozna vera
stavi u službu ograničenih interesa. Netrepljivost ne dolazi iz teologije
nego iz ideologije.

Год. 14, бр. 25 (2016)
401. АПРЦОВИЋ, Бориша
Uloga političkog obrazovanja u procesu demokratizacije / Boriša
Aprcović // God. 14, br. 25 (2016), str. 103-122.
U uvodnom razmatranju se navodi istorijsko iskustvo Engleske, kao
školski primer „simultanog“ razvitka političke svesti i demokratskih
institucija; kao i elementi demokratske svesti i političkog obrazovanja
severnoameričkih doseljenika u 17. veku. U oba slučaja demokratske
institucije i demokratska kultura razvijali su se simultano i međuzavisno. Sledi premišljanje na temu: Može li „plansko“ obrazovanje
formirati nivo političke kulture, približan onom koji je nastajao u relativno dugom vremenskom periodu u razvijenim zapadnim demokratijama? Predstavljaju se tri značajne indicije: Prvo, „demokratizacija“ nije nesvesni evolutivni proces, već rezultat nastojanja grupa
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i pojedinaca. Drugo, za razliku od „starih“ demokratija tranziciona
društva se suočavaju sa nedostatkom političke kulture, što edukaciju
čini nužnom. Na kraju, postavlja se etičko pitanje: Zašto bi današnja
post- autoritarna društva trebalo da prolaze viševekovni put demokratizacije, kad imaju mogućnost usvajanja i učenja već razvijenih
demokratskih tekovina. Razmatranje se završava predstavljanjem
programa nastavnog predmeta Građansko vaspitanje u Srbiji i globalnom kontekstu.
402. БУЈИЋ, Радомир Бранко
Савремени медији и мисија цркве / Радомир Бранко Бујић //
Год. 14, бр. 25 (2016), стр. 193-202.
Господ наш Исус Христос је управо Очев посланик. Он сâм говори
својим ученицима: „Као што је Отац послао мене и ја шаљем вас
(Jн 20,21). Христова заповест упућена апостолима: „Идите дакле
и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа,
учећи их да држе све што сам вам заповедио и ево Ја сам са вама
у све дане до свршетка века. Амин“ (Мт 28,19–20) постала је задатак Цркве у свим временима.
403. ВУЈИЋ, Предраг
Аfirmativni karakter pravoslavne teologije izražen kroz dijalog
pravoslavnih sa nepravoslavnim hrišćanima / Predrag Vujić // God. 14,
br. 26 (2016), str. 341-360.
„Dijalog, razgovor i komunikacija je u osnovi života pravoslavnog
hrišćanina. Dijalogom počinje zajednica Boga i čovjeka. Duh Sveti
konstituiše Bogočovječansku zajednicu, ali ne bez dijaloga. Bog poziva, čovjek odgovara, čovjekovim pozitivnim odgovorom blagodat
Božija se aktuelizuje i zasniva se zajednica. Blagodatni dijalog je prožet ljubavlju, Božijom ljubavlju, kojoj se čovjek upodobljava. Pošto je
Božija ljubav neograničena, ona obasjava i grli svakog čovjeka, tako
i ljubav pravoslavnog hrišćanina treba, shodno Božijoj ljubavi kojoj
je upodobljena, da bude smirena i spremna da grli, prihvati i pobrine
se za spasenje za svakog čovjeka. Na temelju te ljubavi počinje svaki
međuhrišćanski dijalog. Pravoslavni u međuhrišćanskom dijalogu nije
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tražilac Istine, on Istinu posjeduje, njome je pričešćen i sjedinjen. Jer,
Istina je Bogočovječanska Ličnost, Gospod Isus Hristos. Pravoslavni
svjedoči Istinu i poziva brata sa kojim vodi međuhrišćanski dijalog
da osjeti i sjedini se sa tom Istinom. Istina se pokazuje i svjedoči, nije
predmet kompromisa, niti objektivne naučne racionalizacije. Ujedinjenje hrišćana nije stvar prihvatanja određenog konfesionalnog minimuma potpisanog na određenom dokumentu. Ujedinjenje nadilazi etičko,
intelektualno i sentimentalno usaglašavanje. Ono biva ostvareno tek
u punoći ličnih odnosa, ličnog ljubećeg odnosa sa Bogom i bližnjim.
Stvarno jedinstvo i cilj dijaloga jeste jedinstvo u iskustvu vjere, jedinstvo tajni, jedinstvo života u Bogu i Crkvi Njegovoj. Аko u međuhrišćanskom dijalogu postavimo ljubav upodobljenu Božijoj ljubavi kao
temelj dijaloga, te svjedočenje Istine kojom smo pričešćeni, kao metodiku dijaloga i punoću ličnosnih odnosa i jedinstvo u iskustvu vjere i
tajnama Crkve, kao cilj dijaloga, onda na najbolji način afirmišemo
Pravoslavno bogoslovlje u svoj njegovoj širini i ljepoti. Na taj način
ostvarujemo i stvaralački dinamizam molitvenog poziva za sjedinjenje
svih“.
404. ГВОЗДЕНАЦ, Милица
Položaj žene u crkvi: Može li žena da bude sveštenica?/ Milica
Gvozdenac // God. 14, br. 25 (2016), str. 177-180.
Tema koju sam odabrala da obradim jeste veoma kompleksna i zahteva dublju analizu, stoga je rad napisan u formi članka, analitičkog
žanra kojim sam pokušala da zađem u suštinu same teme i približim
ljudima ovaj „društveni fenomen“, fenomen žene kao sveštenice. U
radu nalazimo izrazito suprotstavljena mišljenja. Dok muškarci zastupaju stav da ženino mesto nije na čelu crkve, žene smatraju da
treba da postoji ravnopravnost među polovima. Sa osobama koje se
navode u tekstu kao sagovornici, razgovarala sam lično ili putem
elektronske pošte, a svi su bili zainteresovani da mi odgovore na pitanja. Iznenadilo me je što nisam dobila odgovor nastavnika i saradnika s Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, očekivala
sam da će se bar dvoje od desetoro ljudi javiti. No, uprkos tome, našla sam odgovarajuće osobe i rad sam uspešno završila, bez ikakvih
poteškoća.
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405. ГОЛИЋ, Тања
Religija između teorije i prakse: prikaz knjige Ivan Cvitković, Religija u zrcalu teorija, CEIR, Sarajevo, 2016, str. 440. / Tanja Golić //
God. 14, br. 25 (2016), str. 163-172.
Prof. dr Ivan Cvitković u svom delu Religija u zrcalu teorija pokazuje
da pojam religije nije nešto fiksno čija se suština može izraziti samo jednom definicijom. Pojam religije je teško definisati posebno u savremenom društvu. Nisu jasne razlike i granice između postojeće duhovnosti
i sekularizacije, tradicionalnosti i fundamentalizma, religijske slobode
i religijskog nacionalizma, tradicionalnosti i alternativa… Аutor pravi
razliku između verovanja i religije. Verovanje je nešto što pripada individui u njenom odnošenju prema svetu i onome što ona smatra da je
u njegovoj osnovi. To je stvar njenog unutrašnjeg uverenja. Religija je
objektivirano verovanje koje ima svoju društvenu realnost u određenoj
religijskoj praksi (str. 12). Zadatak sociologa religije jeste da se bavi
samom religijskom praksom, tj. onim što pojedinci čine „u ime svetih
spisa“. Аutor se stoga ne bavi tumačenjem izvornih religijskih tekstova
i pitanjem njihovog smisla i značenja, niti se bavi različitim pojedinačnim uverenjima. On pre svega ispituje različite religijske prakse koje su
osnova za formiranje teorija o samoj religiji.
406. ЂУРИЋ-Миловановић, Александра
Religijski identitet i migracije: Rumuni iz srpskog Banata u Severnoj Аmerici / Аleksandra Đurić Milovanović, Mircea Măran // God.
14, br. 25 (2016), str. 21-38.
U savremenim istraživanjima migracija, veza između religije i emigracije predstavlja važan element za razumevanje promena kolektivnih
identiteta nakon iseljavanja, kao i odnosa prema matičnoj zemlji. U
ovom radu, pored pregleda iseljavanja Rumuna tokom 20. veka, ukazujemo na ulogu religije na procese emigracije i integracije rumunske etničke manjine sa prostora srpskog Banata u Severnoj Аmerici. Kako je
položaj verskih zajednica, naročito verskih manjina, u različitim društvenim i političkim okolnostima tokom 20. veka bio nepovoljan, pojedine verske grupe, kao što su nazareni, veoma rano počinju da emigriraju
u potrazi za verskom slobodom. U slučaju Rumuna koji su pripadali
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neoprotestantskim zajednicama, religija se posmatra kao „kanal“ za
migraciju, ali i put za bržu integraciju u novoj sredini.
407. КИНЂИЋ, Зоран
Свето / Зоран Кинђић // Год. 14, бр. 25 (2016), стр. 79-101.
Након што је указао на тешкоће разумевања светог у нашем секуларизованом времену, аутор покушава да осветли феномен светог
ослањајући се на тумачења Рудолфа Ота и Мирча Елијадеа. Он
истиче да је Ото показао да се свето, као религијска категорија, не може свести на добро. Свето је сложена категорија која
се састоји из ирационалних и рационалних момената. Након исцрпног разматрања различитих димензија осећања светог, аутор
се саглашава са Отовом констатацијом да је проблем западноевропског човека што му је страно осећање светог. Елијадеовом
истанчаном тумачењу односа светог и профаног, било да се ради
о неком предмету или особи, било да су у питању простор и време,
аутор такође посвећује прилично пажње. Он се слаже са Елијадеовом оценом да је у животима већине данашњих људи, за разлику
од митског доба када је човек настојао да подражава архетип,
профано постало исувише доминантно. Истакавши да је крајњи
циљ религије духовни преображај човека, тј. постајања светим,
аутор закључује да судбина света зависи од тога да ли ће доћи до
реафирмације светог.
408. МАНДИЋ, Ивана
Крсна слава као традиционални породични обред у српском
православљу / Ивана Мандић, Дејан Ђорђић, Раде Дамјановић //
Год. 14, бр. 25 (2016), стр 123-138.
Рад има за циљ представљање крсне славе као породичног обреда
који повезује чланове породице и служи као спона између породице,
са једне стране и друштва и културе, са друге стране. Многе су
теорије и хипотезе о настанку Крсне славе у српском православљу. Крсна слава је значајан елемент српског културног и националног идентитета и као таква је сврстана у UNESCO-ву листу
нематеријалног културног наслеђа човечанства. У нашем дру
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штву крсна слава има вишеструке функције. Она представља изузетан механизам одржавања породичне кохезије и избалансиране
комуникације међу члановима, путем подстицања осећаја припадности, јединства, одржавања породице на окупу и забрањивања
конфликтних ситуација међу члановима. Такође, има и функцију
означавања – идентификовања одређених породица, а кроз механизме социјализације се путем крсне славе преносе одређене вредности са друштва на чланове породице. У данашњем светковању
крсне славе друштвени значај и друштвена компонента постају
све доминантнији.
409. МАТИЋ, Милан
Утицај спорта на развој духовности код спортиста / Милан
Матић // Год. 14, бр. 25 (2016), стр. 139-150.
Феномен спорта обухвата сагледавање саме игре (забава, разонода, радост), која обавезно мора и треба да садржи елементе
задовољства: због учешћа у самој игри; понесеност духом игре,
занесеност њеним варијацијама, пропуштеним и искоришћеним
шансама, срећним моментима; развијање и усавршавање самог
себе; употпуњење и надрастање самог себе. „Играј за живот“
модерна смерница има вишеструки упут у добро, лепо, радосно,
корисно. Ниједна школа, диплома у свету се не бави феноменом
учења живљења, тј. живљења у радости и за радост. Као што
је физичко кретање основни облик постојања материје, тако
је и ментално емотивно – кретање, ширење радости основни
облик постојања духа. Оно чиме би се најпрецизније могла одвојити игра (спорт) од осталих облика људске делатности јесу
динамика и радост са пропратним елементима задовољства.
Треба нагласити присутну унутрашњу радост у спорту као
контрапаритет сујети. Унутрашња радост рађа унутрашњи
раст, он рађа креативност, креативност рађа унутрашње
ширење из кога следи обогаћивање унутрашњег света, тј. микрокосмоса и улазак у макрокосмос (хармонија бића и околине).
У реализованој студији је постављено за циљ да се испита да
ли бављење спортом може утицати на развој духовности код
спортиста?
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410. МИШКОВИЋ, Милан М.
Религија и друштво: приказ књиге Др Томислав Бранковић,
Огледи из социологије религије, Фабула Ностра, Београд, 2015.
330. стр / Милан М. Мишковић // Год. 14, бр. 25 (2016), стр. 181188.
Да религијски и научни поглед на свет не морају и да нису нужно
једно другом супротстављени, показује др Томислав Бранковић у
својој најновијој збирци огледа из социологије религије. У време када
не постоји тако богата понуда валидних дела из социологије религије Бранковићева књига представља право освежење и покушај
анимирања истраживачког рада из ове области. У збирци од 15
одабраних текстова класификовано изложених као огледи, аутор
је научној, стручној и најширој јавности представио несумњиво
оригиналну и инспиративну студију, научну синтезу својих вишедеценијских проучавања и истраживања религијског феномена.
411. ПОПОВ-Момчиновић, Златиборка
De(kon)strukcija političkog – između tradicije i modernosti : religijska diskursna perspektiva / Zlatiborka Popov Momčinović, Ljubomir Zuber // God. 14, br. 25 (2016), str. 51-61.
U radu se ispituju diskurzivne prakse, strategijske i pregovaračke, oko
odnosa religijskog i političkog u kontekstu izdvojenih primera tekstova
u časopisu Pravoslavlje. Cilj rada je ukazati na interpretativne okvire,
retoričke ansamble i „pojačavajuće“ toponime koji uzmiču pretenzijama ka univerzalnosti, i otvaraju prostor za de(kon)strukciju uobičajenih poimanja povezanosti između religijskog i političkog. Kroz prizmu
dihotimije tradicionalnog i modernog, politike čija je logika deliberacija i nepredvidljivost, i religije kao neizvesnog iščekivanja eshatona, lociraju se niše iskoraka koje mogu uticati na „živuću religiju“, odnosno
mogu predstavljati de(kon)strukciju iste imajući u vidu da ekvivalencija
ne isključuje diferenciju.
412. ПОПОВ-Момчиновић, Златиборка
„Politička teologija‟ u službi religijske, političke i društvene autentičnosti (Nikola Knežević, 2012, Savremena politička teologija na
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Zapadu, Beograd: Otačnik, str. 202) / Zlatiborka Popov Momčinović //
God. 14, br. 25 (2016), str. 189-192.
Knjiga dr Nikole Kneževića Politička teologija na Zapadu predstavlja
referentnu studiju o, u našim prostorima zapostavljenom pojmu „političke teologije“. Imajući u vidu da je ova konceptualna erminevtička
teologija nastala u okviru postkonfliktnog nemačkog društva i da je
na Balkanu na delu politička banalizacija religije, uključivanje ovog
koncepta u što teološka promišljanja što u religijski praxis, predstavlja
kreativni novum i drugačiju osnovu kako za teološko promišljanje tako
i delovanje, a što knjizi daje poseban značaj i aktuelnost.
413. САНТРАЧ, Александар С.
The Mind of Christ: А Philosophical Foundation = Hristov um:
Filozofska osnova hrišćanske psihologije / Аleksandar S. Santrač //
God. 14, br. 25 (2016), str. 5-20.
Ovaj članak se bavi novim mogućnostima integracije psihologije i
hrišćanske vere/teologije. Nema prave integracije bez prepoznavanja
objedinjenih pretpostavljenih osnova za integraciju. Ovaj rad traga za
zajedničkim filozofskim, metafizičkim i epistemološkim pretpostavkama
ili preduslova neophodnih za integraciju hrišćanstva i psihologije. To
može biti životna konstrukcija za moguću implementaciju programa
hrišćanske psihologije.
414. СИМИЋ, Срђан
Хришћанство и ислам данас / Срђан Симић // Год. 14, бр. 25
(2016), стр. 39-50.
Ислам је последња и велика монотеистичка религија настала на
Блиском истоку. Неоспорни утицаји јудаизма и хетеродоксног јудеохришћанства у обличавању Мухамедове религијске свести присутни су не само у Курану, него и у догматском учењу ислама, који
се кроз митско-поетски оквир, исказао као наставак семитског
монотеистичког циклуса зачетог на истоку. Као што је рабински
јудаизам себе сматрао религијом откровења а Јевреји себе Богом
изабраним народом тако је ислам покушао себе да инкорпорира
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као последњег преносиоца коначне истине и објаве о постојању
само Једног и Јединог Бога. Са обзиром да хришћани уче и исповедају да је једино хришћанство Богом откривена религија која је
људима дата у савршеној и оваплоћеној Богочовечанској Личности Господа Христа тако је и исламска догматика развила учење
о Курану као о утекстовљеној Речи Божијој, која се као Алахово
ненадмашно језичко дело и даље у свету интерпретира.
415. ТРИФУНОВИЋ, Бобан
Кад Господ дође да скупи: приказ књиге Александрa Ђурић-Миловановић, Двоструке мањине у Србији: О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини, Балканолошки институт
САНУ, посебна издања 129, Београд 2015, 348 страна / Бобан Трифуновић // Год. 14, бр. 25 (2016), стр. 173-176.
Замућеност религијских и етничких вода Војводине приписује се
појави неопротестантског назаренства у другој половини XIX
века. „Нововерници“, како су назарени прозвани, разорили су верску брану и допустили доток другим неопротенстантским водама – пентекосталним, методистичким, адвентистичким и баптистичким. Александра Ђурић-Миловановић, научна сарадница
у Балканолошком институту САНУ (академских интересовања
усредсређених на антропологију религије, религијске мањине на
Балкану, религију у дијаспори), монографијом Двоструке мањине у Србији настоји да допринесе адекватнијем и садржајнијем
разумевању новијих протестантских верских традиција – пентекосталаца, методиста, адвентиста и назарена. Ауторка се
наведеном тематиком бавила и у својим претходним радовима,
продубљујући проблематику и пружајући изузетан допринос религијским и етничким студијама.
416. ТРИФУНОВИЋ, Бобан
Mit(ologija) kroz prizmu kognitivne antropologije / Boban Trifunović // God. 14, br. 25 (2016), str. 63-77.
U radu nastojim da, polazeći od kognitivno-antropološkog teorijskog
bukvara, pristupim mitu i mitologiji, ali i pristupima mitu i mitologiji
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klasičnih autora: filologa Fridriha Maksa Milera, folkloriste Endura
Lenga, orijentaliste Vilijama Robertsona Smita, antropologa Edvarda
Tajlora, Franca Boasa, Bronislava Malinovskog, Kloda Levi-Strosa,
Edmunda Liča i istoričara religija Mirče Elijadea. Rad bi, time, nastojao da pruži i jednu novu, kompleksnu interpretativnu celinu. Razmatraću, takođe, način na koji mitovi i mitologije funkcionišu u sociokulturnim kontekstima, zatim njihov posvemašni uticaj na formiranje
kulturno-spefične konceptualizacije, to jest epistemologije, ali i karakteristikama mita i mitologija iz perspektive gore navedenog pristupa.
417. ШОБОТ, Младен В.
Sol Invictus: Непобедиво сунце / Младен В. Шобот // Год. 14,
бр. 25 (2016), стр. 151-162.
Сунце у религијском схватању древних цивилизација. Од старозаветних Јудеја, који су га идентификовали као небески објекат, без
уплита у религијску свест, све до источних народа који ће му дати
идентитет у рухо једног од најбитнијих божанстава. Додир цивилизација, и преузимање појединих атрибута божанства, једни од
других. Симбол моћи и власти римских императора, знак који повезује световно и духовно. Појава хришћанске ере и губитак улоге
центра религијске свети древног човека.

Год. 14, бр. 26 (2016)
418. ВУЈИЋ, Предраг
Афирмативни карактер православне теологије изражен кроз
дијалог православних са неправославним хришћанима / Предраг
Вујић // Год. 14, бр. 26 (2016), стр. 341-360.
Дијалогом почиње заједница Бога и човјека. Дух Свети конституише Богочовјечанску заједницу, али не без дијалога. Бог позива,
човјек одговара, човјековим позитивним одговором благодат Божија се актуелизује и заснива се заједница. Благодатни дијалог је
прожет љубављу, Божијом љубављу, којој се човјек уподобљава.
Пошто је Божија љубав неограничена, она обасјава и грли сваког
човјека, тако и љубав православног хришћанина треба, сходно Бо228

жијој љубави којој је уподобљена, да буде смирена и спремна да
грли, прихвати и побрине се за спасење за сваког човјека. На темељу те љубави почиње сваки међухришћански дијалог. Православни
у међухришћанском дијалогу није тражилац Истине, он Истину
посједује, њоме је причешћен и сједињен. Јер, Истина је Богочовјечанска Личност, Господ Исус Христос. Православни свједочи
Истину и позива брата са којим води међухришћански дијалог да
осјети и сједини се са том Истином. Истина се показује и свједочи, није предмет компромиса, нити објективне научне рационализације. Уједињење хришћана није ствар прихватања одређеног
конфесионалног минимума потписаног на одређеном документу.
Уједињење надилази етичко, интелектуално и сентиментално
усаглашавање. Оно бива остварено тек у пуноћи личних односа,
личног љубећег односа са Богом и ближњим. Стварно јединство и
циљ дијалога јесте јединство у искуству вјере, јединство тајни,
јединство живота у Богу и Цркви Његовој. Ако у међухришћанском дијалогу поставимо љубав уподобљену Божијој љубави као
темељ дијалога, те свједочење Истине којом смо причешћени, као
методику дијалога и пуноћу личносних односа и јединство у искуству вјере и тајнама Цркве, као циљ дијалога, онда на најбољи
начин афирмишемо Православно богословље у свој његовој ширини
и љепоти. На тај начин остварујемо и стваралачки динамизам
молитвеног позив за сједињење свих.
419. ВУЈИЦА, Бенедикт
Leksikon crkvenih i vjerskih zajednica i sljedbi / Benedikt Vujica
// God. 14, br. 26 (2016), str. 389-393.
Visoka duhovnost i misaonost kršćanskih objavljenih istina te navezanost kršćana na vjerske i filozofske tradicije tadašnjih naroda i kultura,
čine razumljivim zašto je bilo toliko zabluda i heretičkih iskrivljivanja,
od kojih se Crkva morala stalno braniti. Crkva je morala snažno reagirati pogotovo u vrijeme sinkretističkih težnji za miješanjem s drugim
vjerskim pogledima. Tako je bilo već u mladom kršćanstvu. Već Euzebije Cezarejski, otac crkvene povijesti, kaže da je kršćanstvo u 2.st.
bilo znatno više ugroženo iznutra, herezama i raskolima, negoli izvana,
progonima.
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420. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Ивана
Vaspitanje i obrazovanje za ljudska prava i demokratiju / Ivana
Dimitrijević // God. 14, br. 26 (2016), str. 267-295.
Osnovno polazište u radu predstavlja činjenica da nema demokratije
bez poštovanja ljudskih prava. To su pojmovi na koje se pozivaju sv,i od
političara, nevladinih organizacija pa sve do običnih ljudi. Međutim,
postavlja se pitanje „Ko danas podučava mlade ljude o demokratiji,
ljudskim pravima, odgovornom građanstvu? Zato će akcenat u ovom
radu biti stavljen na problem vaspitanja i obrazovanja za život u demokratskom društvu. Budući da nema demokratskog društva bez razvijanja demokratskih kompetencija svih članova društvene zajednice,
a posebno dece i mladih, iz toga proističe da je demokratska kultura
naučeno ponašanje. Imajući u vidu neophodnost socijalizacije mladih
za život u demokratskom društvu, biće stavljen naglasak na tri agensa
socijalizacije: porodicu, školu i masovne medije. Na osnovu dubinskih
intervjua sa učenicima završnih razreda jedne niške gimnazije pokušaćemo da dođemo do zaključka o promovisanju demokratske atmosfere i
poštovanja ljudskih prava od strane porodice, škole i medija u svakodnevnom životu.
421. ЂУКИЋ, Немања
Povratak zajednice i bitka za svijet / Nemanja Đukić // God. 14,
br. 26 (2016), str. 361-370.
Članak predstavlja političko-teološku i fenomenološku razradu temeljne ideje o prevladavanju društva zajednicom (Jean-Luc Nancy). U prvom dijelu rada razlikujemo sreću (Aristotel) i autocentrično prisvajanje (Valdenfels) kao osnovna iskustva i temeljne političke imperative
predmodernog (zajednica) i modernog (društvo) iskustvovanja egzistencije. Iz njih proizilaze: autonomija (Dugin) kao samostalno organizovanje zajedničkog života (zajednica) te suverenitet (Šmit; Anidjar)
kao autocentrično prisvajanje životnog prostora (društvo). Posljedica
suvereniteta je neprijateljstvo (pitanje protiv-egzistencije) i sekularizacija (deontologizacija) svijeta. U završnom dijelu rada naglašavamo
bitne aspekte ponovnog (ekstatičkog) utemeljivanja (desekularizacije)
zajednice (svijeta).
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422. КАЧАВЕНДИЋ, Марија
Religion and image of the self: prikaz knjige Kuburić, Zorica,
2014, The Self-Image of Аdolescents in the Protestant Family: А Study
of Seventh-Day Аdventist Families in Predominantly Orthodox Serbia,
The Edwin Mellen Press, USА, 594 pages / Marija Kačavendić // God.
14, br. 26 (2016), str. 377-380.
In the heart of great political turmoil that encompassed Yugoslavia in
the 1990s, where religion has been all but forbidden during the socialist
regime, Zorica Kuburić offers a look into the minds of young Adventists
in “The Self-Image of Аdolescents in the Protestant Family.”
423. КИНЂИЋ, Зоран
Суочавање са проблемом смрти / Зоран Кинђић // Год. 14, бр.
26 (2016), стр. 245-265.
Након што је указао да је коначност човека предуслов за бављење
филозофијом, аутор тврди да страх од смрти извире из свести
о могућности губљења властите индивидуалности. Да би неко
могао да буде сматран за мудрог човека, он не сме да се плаши
смрти. Ипак, то не значи да су разлози који се наводе у прилог
мирног суочавања са смрћу увек исправни. Аутор тврди да су Епикурови аргументи неуверљиви, јер никакву утеху не налазимо у
томе што је наводно све добро или лоше везано за осећање а смрт
значи крај сваког осећања. Ми се не плашимо толико оностране
казне колико могућности растварања у ништавилу, апсолутног
нестанка. Нагласивши да филозофију одликује не утеха, већ патос истине, аутор испитује три могућности судбине душе после
смрти: апсолутног нестанка, утапања у светску душу и индивидуалну бесмртност. Пошто разум не може да одлучи која је од
ових могућности најближе истини, аутор прибегава разматрању
тзв. граничних искустава. Разматрање извештаја о виђењима реанимираних особа, изгледу покојника, феномена тзв. панорамског
виђења и нетрулежних моштију сугеришу (али не доказују) да је
вера у загробни живот исправна. На крају аутор подсећа да свест
о смрти подстиче човека на вођење моралног живота и доприноси
да се што интензивније проживи сваки тренутак. Он препоручује
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да се приликом одлуке о томе да ли ћемо веровати у онострани
живот не руководимо само разумом, већ и да ослушнемо глас срца.
424. КОШУТИЋ, Радмило
Извори светог у Исламу / Радмило Кошутић // Год. 14, бр. 26
(2016), стр. 225-244.
Изучавање и тумачење испољавања светог у исламу је изражено појмовима: harām-забрана, quddûѕ-светост, baraka-благослов.
Придев al-quddûѕ (пресвети,) пре свега, означава оно што припада
Богу (Дух, Књига). Основни појам ове речи је апсолутна чистота.
Само Бог је потпуно чист што значи да само Он може посветити
своју творевину. Поменути придев одређује и указује на Алахову
савршену светост. Појам baraka означава благослов који осигурава благостање. И та реч је део светог. Ислам појам barakа приписује познатим местима, оснивачима разних братстава, џамијама
и местима ходочашћа. Већ у преисламској Арабији овај појам је
означавао добро које се налази у бићима и предметима: благостање, плодност, успех, умножавање стада, бујност вегетације. У
исламу постоје два света простора: каба и џамија. Каба се сматра даром са небеса а појам џамија (mаsğid) се често појављује у
Курану. У очима верника, Куран је свет јер представља нестворену видљиву Божију реч. Куран је најдрагоценије добро дато људима. Муслимани на веома дубок начин доживљавају свето. Целокупно људско постојање је подложно светом али све што је свето
имаће у својој основи Бога и припадаће Богу.
425. КРСТИЋ, Немања
Vrednovanje porodice u svetlu religioznosti – komparativna analiza istočnoevropskih društava / Nemanja Krstić, Jasmina Nedeljković,
Danijela Gavrilović // God. 14, br. 26 (2016), str. 209-224.
Povišen nivo religioznosti pojava je koja se povezuje sa padom socijalističkog vrednosnog sistema i sukobima na prostorima ex-Jugoslavije.
Religija u novonastalim društvenim uslovima preuzima mnoge funkcije
(identifikacionu, integrativnu) i postaje funkcionalni ekvivalent za socijalistički vrednosni sistem. Pored ovih lokalnih faktora na revitalizaciju
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religije utiču i globalni faktori koji ovaj fenomen čine dominantnim trendom u razvoju religije uopšte (Berger, 1999; 2007). Revitalizacija religije proučavana je na prostorima ex-Jugoslavije od strane mnogobrojnih
sociologa religije (Zrinščak, 2008, Flere, 2008, Cvitković, 2009, Đorđević, 1994; 2000; 2009; Blagojević, 2005; 2009, Kuburić, 2009; 2007;
2006, Gavrilović, 2013), analizirani su njena priroda i kvalitet. Kako su
religijske vrednosti određujuće za vernike, polazimo od pretpostavke da
će religioznost ispitanika u velikoj meri uticati na vrednovanje porodice
i porodičnih odnosa, naročito zato što religije dominantne na ovom prostoru imaju izgrađeno socijalno učenje o porodici, a izražena aktivnost
verskih zajednica u posmatranim društvima u ovoj oblasti pokazuje da
se i za katoličanstvo, pravoslavlje i islam jednako čini ključnom oblašću života. U tekstu su predstavljeni podaci istraživanja „Strategije domaćinstava i pojedinaca u jugoistočnoj Evropi u vremenu ekonomske
krize“ obavljenog u četiri društva – Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija u
toku 2015. godine. Ova društva su veoma različita u pogledu dominantno prisutne religije i kvaliteta religioznosti, ali i slična u pogledu socijalističke i jugoslovenske prošlosti. Rezultati su pokazali da u Sloveniji
i BiH odnos nivoa religioznosti i naginjanja tradicionalnim porodičnim
odnosima pokazuje očekivane tendencije (Inglehart, 2000), dok u Srbiji i
Hrvatskoj religioznost ne prati porodičnu tradicionalnost, naime uprkos
višoj religioznosti ispitanici iz Hrvatske imaju netradicionalniji odnos
prema porodičnim odnosima, dok u Srbiji niža religioznost ne korelira
sa prisutnom visokom tradicionalnošću.
426. МИРКОВИЋ, Радош
Смисао и преглед учења Св. Писма Новог завета о молитви /
Радош Мирковић // Год. 14, бр. 26 (2016), стр. 297-311.
Ово истраживање има као свој циљ излагање новозаветног учења
о молитви уопштено. Тема молитве је изабрана јер представља
један од најбитнијих елемената библијског учења, али и живота
и праксе новозаветне Цркве. Новозаветно учење о молитви има
своју основу у Христовим речима и примеру. Сама молитва у себи
садржи елементе учења о Богу, о човеку, о спасењу, као и елементе
есхатолошке мисли. Посебан нагласак у раду је стављен на сотириолошки моменат у молитви изражен из новозаветне перспек
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тиве. Такође значајно место у раду заузима и питање о непрестаној молитви, које је изражено као апостолска заповест (1. Сол.
5, 17). Ово питање је веома битно у Православљу. Због теме овог
рада питање непрестане молитве је дотакнуто помоћу излагања
патристичких извора који се дотичу теме непрестане молитве.
Антрополошки аспекат молитве (молитва и животне ситуације
и положаји тела на молитви) чини практични део рада.
427. МУТАВЏИЋ, Никола
Историјски развој институције кумства у светотајинском животу древне цркве / Никола Мутавџић // Год. 14, бр. 26 (2016), стр.
313-340.
Циљ рада је кратки приказ настанка и развоја институције кумства у првих пет векова постојања Цркве. У науци су често претпостављани бројни спољашњи фактори који су утицали на појаву кумства у Цркви, али се, ипак, ради о институцији која је par
excellence хришћанска. Коначно уобличавање данас познатог кумства везује се за период петог века, док су у времену које му претходи постојале две међусобно независне институције, са карактеристикама које касније препознајемо у кумству. Прва од поменутих институција се директно односила на Крштење одраслих, и
тицала се сведочења о њиховој искреној вери и намери да постану
хришћани. Друга се односила на крштавање деце и тицала се одговарања и активног учествовања на Крштењу у име детета, с
тим да је она била у тесној вези са самим чином Свете Тајне Крштења, што није био случај са претходно поменутом, која је имала строго преткрштењски карактер. Свака од ових институција
била је условна, дакле, није имала обавезујући карактер. Преовладавањем крштавања деце после 4. века долази до синтезе ове две
институције, која ће резултирати појавом кумства, као и тиме да
оно постане неизоставни део сваког Крштења.
428. ПАВЛИЦА, Дражен
Teorije kulture: prikaz knjige Đuro Šušnjić, Teorije kulture, Beograd, Zavod za udžbenike, 2015, str. 510 / Dražen Pavlica // God. 14,
br. 26 (2016), str. 371-375.
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Evo razloga za radost, ovdašnjoj naučnoj misli Đuro Šušnjić daruje
još jednu knjigu. Već prve stranice su mi odagnale tihu zebnju da li će
uspjeti da se i u ovom pozamašnom radu kreće po teorijskim proplancima do kojih se vinuo u prethodnim knjigama. Teorije kulture, u čijem se
jezgru nalazi neugasli ludistički plam, svjedoče o zavidnoj spoznajnoj
i predavačkoj kondiciji profesora Šušnjića. Saobrazno sadržaju knjige
koju predstavljam, on je primjer da duh može stvaralački prkositi zamoru tijela. Аmin! Šušnjićeva knjiga ostavlja široke margine za pregršt
tumačenja. Priziva čitaoca da bude sastvaralac, da na osnovu svog životopisa i društvenokulturnog zaleđa domisli i domašta ono što je (ne)
izrečeno. Ekovu književnoteorijsku postavku o otvorenom delu mutatis
mutandis možemo primjeniti i kada se radi o Šušnjićevom pristupu u
naučnom domenu. U svoje je djelo metodski ugradio višestajališnost,
koja, što je jedno od najvećih postignuća, ne zapada u vrijednosni vakuum.
429. СМИЉАНИЋ, Дамир
Сʼ оне стране екстремизма идеја средњег пута у филозофији
религије / Дамир Смиљанић // Год. 14, бр. 26 (2016), стр. 381-388.
Савремене тенденције у домену друштвено-хуманистичких наука
показују све израженијом потребу да се релевантне теме не обрађују искључиво са тачке гледишта једне једине дисциплине, него из
више перспектива, дакле, не уни, већ мулти- и трансдисциплинарно. Управо такав приступ тематици налазимо у књизи Драгана
Јаковљевића, Сазнање, толеранција, вера. Популарни есеји, што
и не чуди, пошто је сâм аутор, иначе редовни професор на Универзитету Црне Горе, фокус свог интересовања сконцентрисао
на пресек различитих дисциплина као што су научна методологија, епистемологија, етика, теорија религије и културе. Зрео плод
таквог трансдисциплинарног орјентисања јесте и његова збирка
есеја који се тичу односа и преплитања тематике сазнања, толеранције и вере. Утисак рецензента је да би се овде чак пре могло
говорити о студијама него о есејима, узимајући у обзир комплексност обрађиваних предмета и делиберативни стил аутора који
захтева потпуну концентрацију читалаца. Ови есеји су свакако
популарни за оне који су већ упућени у материју и баратају апара
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том филозофске аргументације – они други ће морати да се привикну на висок ниво аргументације, како би што дубље зашли у
анализу проблема предочених у овој књизи.
430. СРДАНОВ, Алекса
Да ли бесконачност постоји / Алекса Срданов // Год. 14, бр. 26
(2016), стр. 395-410.
Када поменете појам бесконачности, по правилу, можете очекивати сигурну заинтересованост од скоро сваке особе. Ипак, веома
мали број људи озбиљно размишља о појму бесконачности. Када се
дискутује о бесконачности могу се уочити три у суштини ипак различита приступа: 1. Математички – који бесконачност посматра као гранични случај неког низа коначних објеката, без потребе
за дубљом анализом сâме природе бесконачности. 2. Философски –
који бесконачност покушава сагледати и унутар ње саме. 3. Теолошки – када се разматрају појмови: створено – нестворено, смрт
– вечни живот итд. Без обзира на приступ, сви се сусрећу са не
малим проблемима који су везани за појам бесконачности.

Год. 15, бр. 27 (2017)
431. АБРАМОВИЋ, Ања
The Orthodox Exorcism in Serbia = Pravoslavni egzorcizam u Srbiji / Аnja Аbramović // God. 15, br. 27 (2017), str. 117-129.
Rad je posvećen teorijskom okviru narodne religije Srba, kao i specijalizovanom određenju pojma đavola i duhova, kao i dolaženju do podataka kako informanti uočavaju i leče obolele u svakodnevnom životu
u manastirima. Аkcenat je na Hrišćanskom pravoslavnom egzorcizmu,
gde se ljudi usled različitih molitava isceljuju, odnosno leče i rade na
korigovanju svojih života. Demonizovani ljudi „bez ikakvog razloga“
vidljivog posmatraču, napadaju ili povređuju sebe ili druge, i zbog toga
su neibežna lečenja tamo gde moderna medicina nije u stanju da pruži
pomoć. Sveti predmeti pomažu u ritualima, a to su krsni znak, sveta
vodica, sveto ulje, drveni/metalni krst i mošti svetitelja. Rad je nastao
kao rezultat dvomesečnog istraživanja (april/maj 2011.) na području
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Srbije u okolini Požarevca i Mladenovca. Istraživanjem su obuhvaćene
tačke gledišta o narodnoj religiji među podvižnicima koji su dugogodišnji religijski funkcioneri. Neposredan kontakt sa ispitanicima doveo
je do obilja zanimljivih informacija, trudila sam se da zapišem čak i
podatke od manje važnosti. Simboličkog nasilja radi otkrivanja nekih
pitanja nije bilo, pošto su informanti sa radošću odgovarali opširno
na sva pitanja. Uzorak ispitanika je egzaktno određen, mada siromašan, pošto postoji samo par sveštenomonaha koji se time bave u Srbiji.
Upitnik je imao četiri celine: definicija đavola, bola i zla, zatim deo
o duhovima, lečenju zaposednutosti odnosno egzorcizmima i poslednji
deo o vračanju. Na početku istraživanja Bandićev diskurs đavola po
nekim narodnim shvatanjima pokazao se istinit (Bandić, 2004;2008;
2010). Mišljenja koja postoje u literaturi potvrđena su kao tačna u srpskoj terenskoj tradicijskoj kulturi. Informanti ističu i objašnjavaju da ta
neodređena i nedokučiva reč ima dubok smisao koji povezuje zlo, bol i
mračne sile. Đavo se upoređuje sa aždajom i/ili zmijom koja može da
se transformiše u bilo koji željeni oblik. Bandićev pojam proždrljive ale
uklapa se u definiciju đavola. Populacija zaposednutih je velika, i brojne su posete lečilištima, u ovom slučaju manastirima. Zaposednutost sa
posledicom egzorcizma odnosi se na osobe muškog i ženskog pola koje
su najgrešnije u društvu. Opsednutost je period života jedne jedinke,
ona je produkt griže savesti i posledica lošeg postupka u životu, odnosno greha. Opsednutost je individualno stanje čovečijeg uzrasta od 25.
godine pa do 50. godine koje se odnosi na životnu krizu u kolektivu.
Egzorcizmi su dobar pokazatelj raspadanja tradicionalne porodice i
porodičnih veza koje pojedinca udaljuju i izoluju od društva, a posledica su opsednutosti. Nadrealistička i pomalo misteriozna vizija mreža
(…) dokazuje da se veruje da postoje i đavolje tvorevine. Relacija alternativnog lekara i bolesnog za vreme rituala može biti aktivan-pasivan,
gde se zaposednuti ničeg ne seća, dok postoji i odnos aktivan-aktivan sa
svesnim učestvovanjem bolesnika u seansi. Za razlog egzorcizma ističu
uslove života, govoreći da su to najgrešnije osobe u društvu. Posvećenost zaposednutog religiji može pružati zaštitu od samoubistva, stoga
je potrebno primeniti fizičku silu i besnog zavezati i dovesti u manastir.
Istraživanje je pokazalo da se jedino seansom čišćenja greh može odstraniti iz tela žrtve. Podvižnici traže uzrok koji je izazvao trenutni psihološki šok i spasenjem sopstvene aure pomažu „besnima“. Egzorcizmi
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predstavljaju eksplanatorni material za dokazivanje hipoteze đavola i
negativne energije.
432. БРДАР, Сања М.
Анализа глагола кретања у језику Прве књиге Мојсијеве /
Сања М. Брдар // Год. 15, бр. 27 (2017), стр. 83-106.
У раду су анализирани глаголи кретања и то она група глагола којом
се обележава искључиво људско кретање по копну, без превозног
средства, при чему се целокупно тело измешта у простору. Посматрани глаголи подељени су у више група према диференцијалним семама и према усмерености кретања. Грађа је ексцерпирана
из Старог завјета (у преводу Ђуре Даничића) тј. из Прве књиге
Мојсијеве, која је пружила довољан број глагола за рад овог обима.
Циљ рада је указивање на учесталост појединих глагола кретања
у овом тексту, на спацијалне и друге допуне које се уз њих срећу,
као и на њихову семантику. Желели смо указати на разлике између
тадашње употребе глагола кретања (будући да се ради о преводу
из XIX века) и употребе ових глагола у савременом језику.
433. БРДАР, Сања M.
Сећање и заборављање као огледало појединца и колектива:
приказ зборника Сећање и заборав. Зборник радова. Зорица Кубурић и Павле Миленковић (прир.). Нови Сад: ЦЕИР, Филозофски
факултет Нови Сад, 2016 / Сања М. Брдар // Год. 15, бр. 27 (2017),
стр. 207-211.
У издању Центра за емпиријска истраживања религије и Филозофског факултета у Новом Саду, у септембру 2016. године из
штампе је изашао зборник „Сећање и заборав“, чији су приређивачи Зорица Кубурић и Павле Миленковић. Питање памћења појединца, колективног памћења као резултата појединачног, али и
питање заборављања као супротног процеса, осветлили су бројни
аутори својим радовима објављеним у овој књизи. Радови су првобитно, у мају ове године, изложени на научној конференцији, по
којој је зборник и насловљен. Допринос расправи теми сећања и заборава дали су стручњаци из различитих, а опет блиских области:
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Владета Јеротић, Ђуро Шушњић, Милош М. Весин, Дарко Пирија, Милош Јелић, Радмило В. Кошутић, Адела Зобеница, Данијела
Грујић, Владислава Гордић Петковић, Гордана Тодорић, Владимир
Гвозден, Никола Зобеница, Тања Голић, Милана Љубичић, Зоран
Кинђић и Зорица Кубурић. Како каже Павле Миленковић у Уводној белешци „Вишедимензионалност друштвеног памћења и онога
што је његово наличје - заборављања, у овој књизи предочена је
кроз дискурсе психологије, теолошке и филозофске антропологије,
социологије и теорије књижевности“. Радови наведених аутора
одвојени су, а опет сви заједно чине целину и осветљавају насловну
тему.
434. ВУЈАНОВИЋ, Златко
Истина Божја и феномен секуларизма / Златко Вујановић //
Год. 15, бр. 27 (2017), стр. 21-30.
Теолошко одређење појма „Истина Божија“ које је дато у Светом Писму и Предању Цркве може бити корисно као одговор на
феномен секуларизма. Циљајући на то, у овом чланку разматра
се однос појма истине Божије и феномена секуларизма. Кроз објашњење главних карактеристика секуларизма, његовог настанка
и појаве, долазимо до могућих одговора Цркве на тај епохални феномен.
435. ВУКСАНОВИЋ, Искра
Krsna slava kod pravoslavnih Roma u Srbiji: prikaz knjige Svenka Savić ur. (2016), Kako je muški rod od devica? Visokoobrazovana
romska ženska elita u Vojvodini, Futura publikacije i Ženske studije i
istraživanja, Novi Sad, 450 str. / Iskra Vuksanović // God. 15, br. 27
(2017), str. 197-202.
Аutorka u pristupu objedinjuje odnos verskog, etničkog i rodnog identiteta na primeru obeležavanja krsne slave romskih studentkinja i studenata i zaključuje o (ne)vidljivosti žena i njihovog doprinosa obeležavanju slave. Ona dekontruiše rodne uloge u obeležavanju slave na širem
planu i u romskoj zajednici ukazuje na značajnu ulogu žene u pripremi
kuće i jela za slavu. Rad predstavlja pionirski doprinos jer skreće pa
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žnju na krsnu slavu kod pravoslavnih Roma (o čemu se u većinskom
društvu malo ili nimalo zna) i što istovremeno dekonstruiše rodne odnose u obeležavanju krsne slave i u romskoj i u srpskoj pravoslavnoj
zajednici.
436. ИВКОВИЋ, Кристина
Uticaj religije na mlade: prikaz knjige Kuburić, Zorica (2014). The
Self-image of adolescents in the Protestant Family, USА: The Edwin
Mellen Press / Kristina Ivković // God. 15, br. 27 (2017), str. 203-206.
U delu koje prikazujemo obrađuje se jedna od tema o kojoj se ne može
naći puno podataka, pa se može reći da je rad Zorice Kuburić prikazan
u knjizi Religija, porodica i mladi, samim tim što se bavi retkom i ograničenom temom, jedinstven. Аutorka na realan način prikazuje život u
religioznoj porodici protestanskog tipa, stavljajući naglasak na uticaj
religije na mlade koji odrastaju u takvim porodicama. Koristeći interdisiplinarni pristup, pre svega psihološki aspekt prikazan kao deo slike o
sebi i sociološki aspekt prikazan kao deo porodičnog života, upoređuju
se adolescenti i njihov život u protestantskoj porodici nasuprot adolescentima u tradicionalnom verskom sistemu s jedne strane i ateističkom
uverenju s druge.
437. ЛУЧИН, Ита
Kranjčevićeva filozofska poetika kao doprinos stišavanju ideologija za službovanja u BIH / Ita Lučin // God. 15, br. 27 (2017), str. 171191.
Silvije Strahimir Kranjčević je svojom filozofskom poetikom, na egzistencijalni način upotrijebivši najvažnija ontološka pitanja o smislu
bitka i čovjekova postojanja, kroz dvije velike paradigme Аdama i Mojsija, na neki način davao putokaz svakoj osobi koja bi se htjela dičiti
svojim neprikosnovenim i čvrstim identitetom. Da bi se to ostvarilo, potrebno je ustrajati u slobodi uma, i bez obzira na eventualne posljedice
koje potraga za slobodom donosi, preporuka je boriti se protiv svake
ideologije kojoj je u cilju blokiranje slobodarskoga razmišljanja i gradnja individualizma. Kranjčević je svojim pjesništvom i svojim životnim
primjerom, kao tihi pacifist i altruist pokušao pokazati put.
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438. МАЛЕШЕВИЋ, Небојша Ненад
Однос епископског сабора и епископа Рима у Догматској конструкцији о Цркви Лумен Гентиум / Небојша Ненад Малешевић //
Год. 15, бр. 27 (2017), стр. 45-64.
Примарна интенција рада јесте приказ односа епископског сабора и епископа Рима у Догматској конституцији о Цркви Lumen
Gentium Другог ватиканског сабора. У склопу овог биће обрађено
и питање поријекла и положаја епископске службе. Први ватикански сабор и сви сабори прије њега нису изричито обрађивали положај епископа у Римокатоличкој цркви, него је акценат
увијек био на папи. Други ватикански сабор, међутим, велики
дио, можемо слободно рећи најважнијег документа, посвећује
епископима и њиховом односу како према другим епископима,
тако и према епископу Рима. Централни дио рада посвећен је
расвјетљавању положаја епископског сабора у односу на епископа Рима. Поставиће се питање да ли и какву власт у Римокатоличкој цркви има епископски сабор као и питање од кога то
епископ прима посвећење и власт. Такође, да ли се папски примат крњи поновним успостављањем и еволвирањем епископског
сабора који се десио у документима Другог ватиканског сабора.
И на крају, у којој мјери је евхаристијска еклисиологија утицала
на можда најтежа и најзначајнија питања Догматске конституције о Цркви.
439. МАРТИНОВИЋ, Денис
Neuroze u religioznim doživljajima / Denis Martinović // God.
15, br. 27 (2017), str. 107-116.
Rad ima za cilj da sagleda religioznost iz drugog ugla, dakle da analitički priđe samom problemu religioznosti kod pojedinaca. Iz percepcije straha koji je često nesvjesne prirode izrode se mnogi problemi
koji ometaju funkcionisanje religioznih osoba u smislu pojave unutrašnjih konflikata, anksioznosti, strepnje i sličnih pojava. U radu će
se podrobnije razraditi ideja kako dolazi do pojave tih ometajućih
činilaca koji nerijetko mogu biti posljedica neriješenih konflikata u
djetinjstvu.
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440. ПАВЛИЦА, Дражен
Preliminarna skica za razmatranje o prirodi, domašajima i teškoćama ekumenizma / Dražen Pavlica // God. 15, br. 27 (2017), str. 65-82.
Ovaj je članak posvećen analizi modernog ekumenističkog pokreta. U
uvodnom dijelu nudimo opšte naznake o njegovoj suštini. Ekumenizam
posmatramo u izvjesnom sociokulturnom kontekstu (globalizacija, postmoderna, sekularizacija). Središnji dio izlaganja predstavlja traganje
za onim što bi bilo teološko jezgro ekumenističkog okupljanja hrišćana.
Pažnju smo usmerili i ka tačkama koje navode oni koji zastupaju neku
vrstu antiekumenizma.
441. ПОПОВ Момчиновић, Златиборка
Prilog religijskoj autentičnosti: prikaz knjige Аlen Kristić (2014).
Tiranija religijskog. Ogledi o religijskom bezboštvu. Sarajevo: Rabic,
str. 304 / Zlatiborka Popov Momčinović // God. 15, br. 27 (2017), str.
193-196.
Knjiga Аlena Kristića Tiranija religijskog je napisana u formi nekoliko
različitih ali dodirnih eseja (ukupno sedam), kao i dva dodatka u obliku
reakcije na određene događaje. Knjiga, kako svojom formom tako i sadržajem na studiozan, teološki ali i društveno-kontekstulan način adresira
sjaj i bedu ovdašnjih religijskih praksi i teopolitičkih utvrda. One pri tome
ne predstavljaju puk svežanj već adresiraju najbolnije tačke ovdašnjeg
teološkog diskursa, kvazi-življene religioznosti ali i društvenog konteksa.
Аutor pritom ne pokazuje samo zavidno teološko znanje, već i poznavanje ovdašnjih kao i drugih operativnih religijskih konteksta, što institucionalnih što vaninstitucionalnih, kao i protivrečnosti naše sadašnjosti i
svojevrsne bačenosti u nju, bila ona „prošarana“ religijskim ili ne. Аutor
na taj način pokazuje svojevrsnu teološku i sociološku imaginaciju koja
nikad nije ograničena onim datim, zadanim, pripisanim i upisanim, već
je hrabro i britko razmađijava. Sintagme koje autor koristi, kao što su
„lažna vjera“, „glumljena religioznost“, „govor razrokosti“, „podanička ravnodušnost“, „obljutavljeno kršćanstvo“ da bi ukazao na ovdašnje
tzv. religijske narative i prakse ne polaze sa pozicija posedovanja apsolutne istine, već sa stanovišta da upućivanje na apsolut, a što je zadatak
verskih institucija, ne sme da vodi u zabludu vlastite apsolutnosti (v. 141).
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442. САВИЋ, Никола
Улога религије у ресоцијализацији осуђених лица / Никола
Савић // Год. 15, бр. 27 (2017), стр. 131-147.
У раду се анализирају могућности религије у процесу ресоцијализације осуђених лица као и удруживању духовног и рационалног саветовања. Пронаћи у човеку мотивациони окидач за измену понашања и ставова не сме бити формалан а ни једнодимензионалан
задатак, јер се на тај начин не може доћи до жељених резултата.
Ако вам осуђени саопшти податак да се пре упада у златару ради
крађе, помолио Богу како би „акција“ протекла планирано, довољан је услов за даље освешћивање унутрашњих покретача на такво понашање а које захтева вишедимензионалан приступ човеку.
443. СУБОТИЧКИ-Милетић, Дијана
Social Аctivism of Female Civil Organizations Does (Not) Include Religious Dialogue = Društveni aktivizam ženskih civilnih organizacija (ne) uključuje verski dijalog / Dijana Subotički-Miletić // God.
15, br. 27 (2017), str. 149-170.
Članak interpretira odabrane podatke dobijene istraživanjem koje je
sprovedeno 2014. godine zahvaljujući programu istraživačkih stipendija za naučnice kojim je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša (Hrvatska) htela podstaći kratkoročne istraživačko-spisateljske aktivnosti žena. U ovom radu prezentovani su rezultati ispitivanja stavova
aktivistkinja i liderkinja iz ženskih nevladinih organizacija iz Srbije
i Crne Gore koje su u periodu između 2007. i 2013. godine koristile
donatorska sredstva EIŽ. Reč je o organizacijama koje se pretežno
bave ženskim ljudskim pravima, Romkinjama, ženama sa invaliditetom, žrtvama nasilja, mladim ženama i sl. Korišćene su metode online upitnika i dubinskog intervjua. Samo dve organizacije iz Srbije
jasno su programski opredeljene u sprovođenju teoloških aktivnosti,
međureligijskom dijalogu i uspostavljanju mira. Potvrđena je osnovna hipoteza da odnos civilnog sektora i verskih zajednica na teritoriji
Srbije i Crne Gore karakteriše nedostatak dijaloga. Prema rezultatima
istraživanja većina ispitanica izrazila je spremnost za upostavljanjem
saradnje sa crkvama i verskim zajednicama. Data je preporuka EIŽ-u
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da u narednom periodu podstiče projekte koji utiču na uspostavljanje
savezništva sa verskim zajednicama.
444. ТРНИНИЋ, Душко
Religijski fundamentalizam: vraćanje tradiciji modernim sredstvima / Duško Trninić // God. 15, br. 27 (2017), str. 31-44.
Samo značenje i upotreba pojma fundamentalizam nisu uvijek bili isti.
Iako se ovaj izraz, naročito danas, koristi u različite svrhe, bilo bi ispravnije govoriti o ranom fundamentalizmu, koji nastaje iz napetosti,
a kasnije i sukoba, sa modernizacijom i modernim uslovima života i
novih oblika fundamentalizma, koji su usmjereni na osvajanje javne i
političke sfere. Tako se fundamentalizam transformiše od konzervativnog pokreta, koji se zalaže za reformu religije unutar vlastitih redova,
u revolucionarni politički pokret koji ne bira sredstva u promovisanju
svojih ciljeva. Odbacuje se ortodoksija, a preuzima se aktivna društveno-politička praksa. Аko je rani fundamentalizam religiju uzimao za
cilj, novi je koristi kao sredstvo mobilizacije i homogenizacije, a radi
osvajanja vlasti i promjene istorijskog toka društva.
445. ШАРИЋ, Стефан
Хришћанство пред изазовима постмодерне / Стефан Шарић
// Год. 15, бр. 27 (2017), стр. 5-20.
Изражене карактеристике постмодерне – конзумеризам, индивидуализам и релативизација система вредности рефлектовали су
се и на духовни живот и створили неке нове облике манифестовања религиозности у којима потрошачки менталитет претвара
веру, Бога, Цркву и обреде у тржишне производе и услуге. Статистичка истраживања и пописи становништва показују изузетно
високе проценте верника у укупној популацији (Републички завод
за статистику), док црквена пракса говори да ипак мали број људи
води активан црквени живот, а још мање искрен хришћански. Наведене чињенице пред свештенство и паству, као одговорне хришћане, али и друштво у целини, формирано на хришћанској култури, традицији и вредностима, стављају питања: Каква је улога
хришћанске вере у постмодерном добу и Цркве у постмодерном
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друштву, те како превазићи стање које је Радован Биговић назвао
„патологијом вере“?

Год. 15, бр. 28 (2017)
446. АЛБАХАРИ, Биљана
Јевреји и православни Јевреји Крушевца / Биљана Албахари,
Сава (Саул) Шароњић, Бранислав Ристић // Год. 15, бр. 28 (2017),
стр. 377-390.
У овом истраживању наводе се чињенице о историјату живота
Јевреја у Крушевцу. Оне говоре о онима који су били и остали у Мојсијевој вери, и онима који су, стицајем специфичних политичких и
економских околности за време владавине династије Обреновић,
прешли у православну веру. Основни извор овог рада заснован је,
пре свега на породичној архиви и сакупљеној грађи браће Славољуба и Саве (Саула) Шароњића, који и сами воде порекло од Јевреја
који су прешли на Православље.
447. БАРИШИЋ, Срђан
Protestanski jubilej u feminističkom ključu: prikaz knjige Savić,
Svenka (2017) Doprinos izgradnji mira sveštenica iz protestantskih crkava u Vojvodini, Novi Sad: Udruženje „Ženske studije i istraživanja“:
Futura publikacije / Srđan Barišić // God. 15, br. 28 (2017), str. 412-414.
Knjiga Doprinos izgradnji mira sveštenica iz protestantskih crkava u
Vojvodini oslanja se na dva idejna kraka prethodnih istraživanja. Sa
jedne strane, knjiga predstavlja nastavak razvoja analize ženskog sveštenstva u dosadašnjim publikacijama Udruženja „Ženske studije i
istraživanja“: Feministička teologija (priredila Svenka Savić, 2002) i
Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku (priredile
Svenka Savić i Rebeka Jadranka Аnić, 2009). Tokom dve dekade funkcionisanja, Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ u Novom Sadu,
prvenstveno kroz različite edukativne programe i aktivnosti, intenzivno
radi na afirmaciji žena u različitim religijama. U okviru izbornog kursa Feministička teologija realizovane su različite tribine, javna predavanja, međunarodne konferencije, a ostvarena je veoma značajna
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regionalna i međunarodna saradnja. Upravo zasnovano na pomenutoj
regionalnoj saradnji, sa druge strane, knjiga predstavlja kontinuitet
analize uloge žene u izgradnji mira i pomirenja, zasnovane na studijama Graditeljice mira (Аlen Kristić, 2012) i Sjaj ljudskosti: životne priče
mirotvorki u Bosni i Hercegovini (Zilka Spahić Šiljak, 2013). Razvijajući ideju u istom smeru, ova knjiga ukazuje na kontinuitet prisustva
sveštenica u verskom životu Vojvodine i njihov doprinos izgradnji mira
u svakodnevici, odnosno razvoju društvene tolerancije, ekumenskog i
međureligijskog dijaloga.
448. БАРИШИЋ, Срђан
Uloga institucije džamije u očuvanju identiteta muslimana: simbolička i funkcionalna ravan / Srđan Barišić // God. 15, br. 28 (2017), str.
279-306.
U ovom članku autor analizira komunikacijsku, simboličku i funkcionalnu ulogu džamije. Od svoje prvobitne forme, u doba proroka Muhameda, tokom istorije džamija je bila epicentar ne samo verskog, već
i kulturnog identiteta muslimana. Džamija koordiniše vreme i prostor
islamske zajednice i igra veoma važnu ulogu u održavanju sistema
vrednosti muslimana. Od mesdžida, preko male lokalne džamije, centralne džamije, velike državne džamije, do „megadžamije“, ova institucija igra važnu ulogu u promovisanju kulturnog i verskog identiteta.
449. ВУКАСОВИЋ, Далиборка
Filozofija sa decom kao put razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja / Daliborka Vukasović // God. 15, br. 28 (2017), str. 355-362.
Samo značenje imena filozofije kao „ljubav prema mudrosti“ postulira i njenu svrhu postojanja kroz traženje, promišljanje, zaključivanje o
tome šta ona uistinu i jeste. Nastala iz čoveka i po meri čoveka, filozofija je luča puta koja rasvetljava ono u njemu i van njega, napor ljudske
misli da misli, osmišljava, pozicionira svet u sebi i oko sebe. Kada smo
pozvani da hrabro zakoračimo putem mudrosti, odnosno kada je pravo
vreme za filozofiju? Nedoumice koje prate ovo pitanje su stare koliko
i filozofija sama: dok je Platon smatrao da čovek u zrelosti treba da
preda svoje biće filozofskom promišljanju, Epikur je bio drugačijeg mi246

šljenja: „Ni u mladosti neka niko ne okleva da se bavi filozofijom a ni
u starosti neka mu filozofija ne bude teret“.Na ovom izvoru helenskog
duha filozofije Metiju Lipman utemeljuje „Filozofiju sa decom“ kao
put razvoja mišljenja, razumevanja onoga što deca misle ili žele da
misle o sebi i svemu onome šta jesu i što će biti u svetu koji ih okružuje.
450. ВУКОМАНОВИЋ, Милан
Bogočovek sa hiljadu lica: od mitološkog ka istorijskom Isusu /
Milan Vukomanović // God. 15, br. 28 (2017), str. 245-252.
U ovom radu razmatraju se pisma apostola Pavla kao mogući izvor
„potrage“ za istorijskim Isusom.
451. ДАМЈАНОВИЋ, Милош М.
Дервиши у Косовској Митровици / Милош М. Дамјановић //
Год. 15, бр. 28 (2017), стр. 365-375.
Дервишки редови на Косову и Метохији и на целокупном Балканском полуострву представљали су посебан, мањински елемент
у исламском свету. У верском, али и економском, политичком и
културном животу муслиманске заједнице одувек су били у сенци
преовлађујуће и званичне струје у Исламу, чије је политичко отелотворење било Османско царство. Ова мистична форма Ислама
у Косовској Митровици се рађа на прелазу из XIX у XX век, оснивањем братства кадирија, у чему је водећу улогу одиграо њен резидент, хаџи шејх Кадири, који ће постати угледан члан заједнице
и лидер братства на бившим османским територијама у Европи.
Поред кадирија, у Косовској Митровици организован верски живот
имала је и дервишка заједница рифаијског реда, која се одржала до
данас. Кроз читаво прошло столеће, број дервиша у граду на Ибру
је варирао. Осцилација у броју припадника ових редова ишла је у
смеру опадања. Осипање дервиша у граду узрочно је повезано са
њиховом појединачном емиграцијом у Турску. Прва половина века
иза нас, дефинитивно је био период дервишког процвата у граду
под Звечаном, док је раздобље после Другог светског рата озбиљно
претило њиховом даљем опстанку. Услед сваковрсних искушења
свакодневног живота са којим су се суочавали дервиши у Косовској
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Митровици у социјалистичкој Југославији, али и гашења верског
ентузијазма међу самим припадницима, верске старешине су биле
принуђене да начине компромисне кораке, у циљу одржања заједнице. То је у стварности значило да се ред, услед практичне неизводљивости, невољно одриче неких од својих самосвојних и препознатљивих ритуалних обреда, који их одвајају од других братстава и чине посебним, или чак примењује иновације које задиру
у саму суштину исламске религије. Своје молитвено саборовање
дервиши Косовске Митровице обављали су у локалним текијама,
уређеним, адаптираним и украшеним свим оним реквизитима који
су симболизовали сам ред, или били потребни за примену током
колективног верског церемонијала.
452. ЈЕРОТИЋ, Владета
Слобода, нужност, принуда / Владета Јеротић // Год. 15, бр. 28
(2017), стр. 391-394.
Однос слободе, нужности и принуде трајно је сложен и захтеван. Све три категорије живота присутне су трајно у животу
и појединца и друштва (народа и државе). Несрећно стешњен између нужности и принуде, човек вапије за слободом, ретко предочавајући шта је заправо слобода и зашто је треба стицати.
Неочекивано делује на човека, скоро невероватно (парадоксално)
када понављају готово истоветну мисао: „Човек је апсолутно слободан“, и атеиста, француски философ Жан-Пол Сартр и добар
део хришћанског веровања. Радо бих као психијатар и психотерапеут избегао крајности, па опрезно рекао: Човек није слободно
биће (спутан је безбројем детерминаната о којима је било речи),
али клица слободе (као Божијег дара човеку) присутна је код свих
људи. Неслобода му је дата, слобода задата! На човеку је, на његовом избору (избор је присутан и код неслободног човека!) да ли ће
се и за коју слободу борити целог живота. „Разликујмо духове“,
поручује нам хришћанство.
453. МАРЧЕТА, Анђелина
Аvgustinovo poimanje Boga / Аnđelina Marčeta // God. 15, br.
28 (2017), str. 267-277.
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U ovom radu nastojim da prikažem Аvgustinovo poimanje Boga razvijeno u „Ispovestima“, kroz preobražaj u njegovim odnosima sa Bogom
i ključna pitanja: šta je to što Bog predstavlja za njega, na koje ga je
načine spoznao, i na koji je način problematizovao načine spoznavanja
Boga. Аvgustinov način razmišljanja bio je u neku ruku prekretnica
razmišljanja i drugih mislilaca toga doba. Kroz Аvgustinovo shvatanje pojma Boga provlači se model mišljenja koji predstavlja stav ovog
mislioca u smislu koraka kojima treba da se ide i taj model je upravo
put kojim svako može da krene i da na taj način uživa blaženstvo. Pretpostavljam da je sveti Аvgustin želeo svakom da poruči da se približi
Hristu i da se kloni svih požuda; ono na šta je i sam prvo naišao u Аpostolovoj knjizi, a što ću u ovom radu nastojati da prikažem.
454. НАДОВЕЗА, Бранко
Конкордат и државни суверенитет: са освртом на сличности
и разлике румунско-југословенског конкордата / Бранко Надовеза
// Год. 15, бр. 28 (2017), стр. 307-318.
Конкордат је међународни уговор Свете Столице и државе Ватикан са другим државама. Неки га тумаче као споразум а други као
акцију Римокатоличке цркве. У краљевини Југославији оба покушаја увођења конкордата нису успела, нарочито онај покушај Православне цркве из 1935–1937 године, због противљења дела српске политичке и културне елите, што је имало за последицу укупне лоше
последице за српско-хрватске односе. У Румунији усвајање конкордата ишло је много лакше јер се тако регулисао верски статус
бројне католичке мањине пре свега Мађара, постојале су и битне
разлике у државном уређењу Румуније и Југославије али и већа толеранција Румунске православне цркве према Ватикану. Конкордат
као правни акт од средине 20. века престаје да постоји.
455. НОЈХАУС, Лиса
Život / Lisa Neuhaus // God. 15, br. 28 (2017), str. 422.
456. НЕШИЋ, Лазар
Персоналистичка онтологија Јована Зизјуласа / Лазар Нешић // Год. 15, бр. 28 (2017), стр. 253-266.
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Приложени рад представља анализу и критичко вредновање теологије личности митрополита Јована Зизјуласа. Такође, дато је и
неколико њених савремених критика у сажетом виду. Полазећи од
претпоставке да је концепт личности врхунски домет и вредност
хришћанског и црквеног богословља, митрополит Јован поставља
онтологију на персоналистичке основе односа између два бића у
љубави и слободи. Главна брига аутора јесте да кроз ишчитавање
изворних текстова митрополита Зизјуласа да један аналитички и
искрен вредносни суд о овој теологији, као и да упути позив млађим
генерацијама богослова да осветле све аспекте веома богате персоналистичке онтологије.
457. ПЕЈИЋ, Соња
Psihoneuroimunološka reakcija na ritual: dinamika rituala kao determinanta psihosomatske transformacije / Sonja Pejić // God. 15, br. 28
(2017), str. 319-334.
U ovom radu analiziraju se dinamički aspekti rituala u cilju osvetljavanja uticaja ritualnih praksi na psihoneuroimunološko stanje organizma. Pretpostavka je da specifične karakteristike rituala, posebno religijskih rituala, mogu imati pozitivan efekat u lečenju pacijenata i postizanju homeostaze. Specifična dinamika rituala analizira se sa aspekta
proizvodnje određenih iskustava u procesu izvođenja rituala, odnosno
psihoneuroimunoloških promena koje jedan ritual može da izazove na
individualnom i grupnom nivou.
458. ПЕЈКОВИЋ, Кристина
Religioznost i obrazovanje / Kristina Pejković // God. 15, br. 28
(2017), str. 335-353.
Osnovna hipoteza rada ukazuje na to da učenici koji pripadaju religioznim porodicama sa patrijarhalnim vrednostima, koje visoko vrednuju
obrazovanje, postižu bolje rezultate u školi u odnosu na učenike koji pripadaju modernim i nereligioznim porodicama. Tradicionalne i moderne
porodice prikazane su kroz Kolmanovu podelu i karakterizaciju zato što se
celokupna ideja rada odnosi na njegova istraživanja i hipotezu o uticaju
socijalnog kapitala koji porodice stiču na verskim okupljanjima na učinak
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u obrazovanju. Takođe, u radu su predstavljene različite definicije socijalnog kapitala sa posebnim osvrtom na Burdijeovo definisanje i tipologiju.
Kako se Kolmanova istraživanja odnose na Sjedinjene Аmeričke Države
gde je veći verski diverzitet i drugačija školska struktura, dati su primeri
istraživanja religioznosti i obrazovanja koji se odnose na teritoriju Srbije.
459. РАЂЕНОВИЋ, Милица
Elementi judaizma u „Sakupljaču autograma“ Zejdi Smit: prikaz
knjige Zejdi Smit (2005). Sakupljač autograma. Beograd: Narodna
knjiga – Аlfa, str. 372 / Milica Rađenović // God. 15, br. 28 (2017), str.
399-411.
Zejdi Smit je doživela ogroman uspeh sa svojim prvencem „Beli zub“
za koji je primila brojne nagrade. Međutim, knjiga je takođe bila na
meti kritika zbog navodnog antisemitizma (Tew, 2010: 74). Uzimajući to u obzir, zanimljivo je da je za svoju drugu knjigu, „Sakupljač
autograma“, Zejdi Smit dobila književnu nagradu od Džuiš kvorterli
(Jewish Quarterly). Ova nagrada daje se autorima s područja Ujedinjenog Kraljevstva, zemalja Komonvelta, Izraela i Evrope za bavljenje
pitanjima bitnim za jevrejski narod.
460. САНТРАЧ, Александар С.
The Legacy of Martin Luther’s Sola Scriptura = Legalitet „Sola
skripture“ Martina Lutera / Аleksandar S. Santrač // God. 15, br. 28
(2017), str. 217-243.
Povodom pet vekova od Reformacije, ovaj rad bavi se ekumenskim i postmodernim nasleđem principa sola scriptura Martina Lutera. Luterova
višeslojna i kompeksna teologija, bazirana na principu sola scriptura,
definisana je kroz koncept autoriteta Svetog Pisma u odnosu na Predanje crkve, u odnosu na Luterovu formulaciju opšteg principa Božije
Reči, u odnosu na nekoliko osnovnih elemenata njegove hermeneutike,
kao i u odnosu na hristocentričnost principa sola scriptura. Polazište
je da ne možemo adekvatno razumeti ekumenski i postmoderni značaj
principa sola scriptura za današnju crkvu i društvo, ukoliko najpre ne
analiziramo princip Svetog Pisma osvrtom na Luterovu izvornu poziciju i kasnije teološke interpretacije.
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461. СУБОТИЋ, Ана
Verska nastava / Аna Subotić // God. 15, br. 28 (2017), str. 395398.
Verska nastava je uvedena u nastavni plan i program osnovnih i
srednjih škola kao fakultativni predmet u Srbiji 2001. godine, a od
2002. godine ima status izbornog predmeta. Učenici u osnovnim i
srednjim školama mogu da biraju između dva predmeta, verske nastave i građanskog vaspitanja, te su obavezni da pohađaju nastavu
iz onog predmeta koji su odabrali. Cilj verske nastave u školama,
kako u osnovnim tako i u srednjim, jeste da se učenicima pruži religijski pogled na svet i da im se omogući da slobodno odlučuju i
usvajaju duhovne vrednosti Crkve ili zajednice kojoj pripadaju. Ova
nastava im takođe omogućava da neguju sopstveni verski i kulturni
identitet.
462. ЋУМУРА, Љиљана
Međunarodna konferencija „Lica i naličja društvene i lične slobode – jubilej 500. godina reformacije“ / Ljiljana Ćumura // God. 15,
br. 28 (2017), str. 415-421.
Centar za empirijska istraživanja religije iz Novog Sada u saradnji
sa Odsekom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nastavio je sa aktivnostima organizovanja Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima sa kojima se susreću domaći
i strani autori različitih naučnih profila. U okviru ovogodišnje međunarodne konferencije pod nazivom „Lica i naličja društvene i lične
slobode“ obeležen je i značajan jubilej – pet vekova reformacije.
Konferencija je okupila stručnjake iz Srbije: Novog Sada, Beograda,
Niša, Bačke Palanke; Bosne i Hercegovine: Foče, Istočnog Sarajeva; Hrvatske: Varaždina; Izraela: Negeva, Sjedinjenih Аmeričkih
Država: Libertvila i Holandije: Аmsterdama, a održana je 14. i 15.
maja 2017. godine u Novom Sadu. Prvog dana goste i učesnike su
pozdravili prof. dr Zorica Kuburić, u ime organizacionog tima i prof.
Dimitrije Popadić, u ime domaćina – Protestantskog teološkog fakulteta u Novom Sadu.
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Год. 16, бр. 29 (2018)
463. АБРАМОВИЋ, Ања
Preobraćanje huligana / Аnja Аbramović // God. 16, br. 29 (2018),
str. 89-98.
Smatramo da vera Pravoslavna može da utiče na navijače tako da se i
najekstremniji navijači, pa čak i vođe preobrate u nju i da od agresivca
proizvede ’krotko jagnje’. Iz porodičnog života navijača vidimo da oni
prave jednu čvrstu pravoslavnu porodičnu zajednicu u kojoj ima dosta
dece i da su protivnici opijata. Osim toga, vidimo da su pravoslavne
vrednosti veoma poštovane i da navijači imaju gostinjsku sobu, kao i da
poklanjaju knjige i ikone. Jedan od ispitanika se nada da će otići u raj,
i smatra da će mnogi koji ih osuđuju ipak na kraju otići u pakao. Tako
da znamo da će se i navijači spasiti!
464. АЛЕКСИЋ, Младен
Ционизам: историјско-религијски осврт / Младен Алексић //
Год. 16, бр. 29 (2018), стр. 99-119.
Рад има за циљ представљање развоја ционистичког покрета,
историјски гледано, са посебним освртом на верски ционизам.
Како је сам покрет веома разгранат, овде смо се фокусирали на
политичко-верске елементе, где смо желели да покажемо како је
ционизам, у својој основи, неодвојив од јудаизма. У првом делу рада,
кроз историјски развој ционизма, приказали смо кратку историју јеврејског народа и успостављања државе Израел, од Божијег
обраћања Авраму, преко хаскале, јеврејског питања у Русији, погрома, алија, ционистичких конгреса до проглашења државе 1948.
године. У другом делу рада, осврнули смо се на верски ционизам, као
посебну грану овог покрета. Приказали смо које су несугласице владале у самом покрету али и заједничке елементе, не испуштајући
из вида библијске текстове. Посебан акценат смо ставили на Гуш
емуним, који је био од велике важности за овај покрет.
465. ВАСИЋ, Марија
Priča Jeleninim sinovima / Marija Vasić // God. 16, br. 29 (2018),
str. 185-187.
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Jovanski kraj u Novom Sadu bio je naseljen sirotinjom koja je imala
mnogo dece i koja se bavila poljoprivredom, najčešće bostanom, pa su
ih posprdno zvali „Rotkvari“, a ceo kraj pogrdno i u šali Rotkvarija.
Tu je bila i Jovanska crkva, oko nje staro pravoslavno groblje, a kada
je srušena crkva i groblje premešteno, nastao je žitni trg. Ljudi su se
naseljavali na to područje verujući da plodna zemlja i grad sa svojom
trgovinom nose bolji život za sve koji su na njoj i oko nje živeli.
466. ВЈЕШТИЦА, Давид
Zakonski okviri crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji / David Vještica // God. 16, br. 29 (2018), str. 165-173
Religija je vera između ljudi i određenih viših ili svetih bića, a religije
se međusobno razlikuju u broju vrhovnih bića ili Boga. Pored verovanja u Boga i sveta bića religija podrazumeva i verovanja u druga
objašnjenja i pravila. Monoteistička religija je religija koja propoveda
svojim vernicima postojanje jednog Bogom. Politeistička religija je religija koja propoveda svojim vernicima postojanje više bogova. Verska
zajednica se smatra organizovanom grupom ljudi okupljenih oko iste
religije. U Republici Srbiji neke verske zajednice su legalne i priznate
od države dok neke nisu registrovane. Ilegalne verske zajednice u Srbiji
se često nazivaju i sektama, a neke ni društvo nije prihvatilo. Ne postoji
državna religija ili religija Republike Srbije. Republika Srbija je oblast
verskih zajednica uredila sa dva aktuelna zakona: Zakonom o crkvama
i verskim zajednicama objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije u broju 36, 2006. godine i Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine
crkvama i verskim zajednicama objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije u broju 46, 2006. godine.
467. ВУКОЈЕВИЋ, Бојана
Трансформације религијског идентитета у савременом добу /
Бојана Вукојевић // Год. 16, бр. 29 (2018), стр. 77-88.
У овом раду ће бити сагледан један од идентитета који заокупља
посебну пажњу научника већ два вијека, а то је религијски идентитет. Тачније, у раду ће бити сагледане његове трансформације
које је претрпио заједно са крупним друштвеним промјенама, а
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о којима говоре неки од најпознатијих социолога религије: Питер
Бергер, Грејс Дејви, Ајлин Баркер, Стив Брус, Зорица Кубурић,
Ђуро Шушњић, Иван Цвитковић и други. Процеси модернизације и рационализације који су захватили „колијевку цивилизације“
дуго су се у научним круговима посматрали као процеси који ће
довести до нестанка религије (теорије секуларизације). Најављиван је крах религије као опсјене која вјернике наводи на страх од
непознатог и другачијег, као и на идентификацију и јединство са
сличним. Након што је Други свјетски рат расплинуо већину илузија о рационализацији, хуманизацији и нестанку религија, које
би проистекле из технолошке унапријеђености, десило се да је у
већини свијета ојачала идентификација са религијским заједницама. Технолошки развој, узлет капитализма и други очекивани
друштвени процеси, довели су ипак до јачања религије (теорије
десекуларизације). Оно што су теоретичари крајем 20. вијека могли да утврде сигурно јесте да је религијски идентитет доживио
и да и даље доживљава трансформације: развија се лична духовност, настају нови религијски покрети, долази до одвајања црквене религиозности, као и до настанка грађанских религија. Овај
рад ће пружити преглед најважнијих трансформација религијског
идентитета и тако још једном указати на то да је постмодерност (или касна модерност) стање које итекако ремети све социолошке дефиниције.
468. ВАРКУС, Матијас
Da li postoji Bog?: Prevod teksta Matthias Warkus, „Gibt es einen
Gott?“, „Spektrum.de“ 15.2.2018. / Matthias Warkus ; preveo sa nemačkog jezika Zoran Đorđević // God. 16, br. 29 (2018), str. 179-180.
Pitanje o Božjoj egzistenciji je u prvom redu versko pitanje. Kolumnist
Matijas Varkus objašnjava kako se filozofi bave tim pitanjem. Kada se
čovek bavi filozofijom, onda mnogi ljudi od njega očekuju da on ima
određeno mišljenje o tome da li Bog postoji ili ne. Sa time sam se sreo
još za vreme studija i kasnije uvek ponovo. Moja prva kolumna na tu
temu bila je za mnoge razočaravajuća, pre svega zbog toga što sam
uopšte pomenuo Boga. Jer neki, kao po pravilu očekuju da filozof mora
automatski da bude ateista.
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469. ЗОТОВА, Ана
Presentation of results of research on the relationship between religion and reconciliation = Predstavljanje rezultata istraživanja o odnosu religije i pomirenja / Аna Zotova, Zorica Kuburić // God. 16, br. 29
(2018), str. 149-164.
Istraživanje procesa pomirenja u Bosni i Hercegovini rađeno je 2013.
godine na uzorku od 2606 ispitanika koji su odgovarali na upitnik. Ispitanici su izbalansiranog nacionalnog porekla iz 13 gradova širom
Bosne i Hercegovine. Prema rezultatima istraživanja saznajemo da su
ispitanici naglašavali da je proces pomirenja u Bosni i Hercegovini ili
važan ili veoma važan. Ovo je takođe bio slučaj kada su pitani da li
budžetski novac treba trošiti na aktivnosti koje podstiču razumevanje,
poštovanje različitosti i pomirenje, na priznavanje i kompenzaciju lokalnih žrtava iz ratnog perioda i na podršku žrtvama I povratnicima u
njihovim gradovima. Podrška za projekte izgradnje razumevanja bila
je veća nego podrška za stručna ispitivanja uzroka i iskustava rata ili
za podizanje memorijalnih spomenika na mestima ratnih zločina. Nastavnici i ličnosti koje predstavljaju sve i nijednu nacionalnu grupu zasebno su bolje ocenjeni kao potencijalni učesnici u procesu pomirenja.
Premda su ispitanici bili znatno negativniji u vezi sa ulogom koju bi
političari mogli da imaju, snažno su podržavali proces u kome političari uzimaju za ozbiljno mišljenja običnih ljudi. Procesu pomirenja doprineće verski lideri ako tamo gde su njihove zajednice u većinskoj poziciji
ne isključuju manjine izjavnog života i ako vlastite vernike koje žive na
teritoriji gde su u manjinskom položaju ne podstiču na ekstremizam u
odnosu na većinsku populaciju. Bitno je da se u odnosu prema drugome
u javnom i privatnom diskursu neguje odnos poštovanja.
470. КАРАН, Савка
Симболизам Доба водолије у служби изградње универзалне
религије / Савка Каран // Год. 16, бр. 29 (2018), стр. 47-65.
Откако је по завршетку Заливског рата термин Нови светски поредак ушао у званичну употребу, све чешће га користе бројни државници у контексту глобалистичког виђења наше планете. Заговорници ове идеје под паролом права појединаца и стварања трај256

ног мира, теже формирању јединствене владе, економије и религије,
а све у циљу централизације моћи. На том путу постојеће верске
традиције, пре свега хришћанство, представљају велику препреку. Како би се овај проблем решио, намеће се прича о прекретници пред којом се човечанство налази, односно о скором наступању
Доба водолије. У сврху прихватања овог концепта, његови творци користе различита средства, међу којима значајну улогу имају
мистични, али за шире масе веома привлачни симболи Новог доба.
Посредством њих врше се покушаји манипулације људском свешћу.
У тексту се разматрају најзначајнији симболи New Age покрета.
471. КИНЂИЋ, Зоран
Шта одређује онострану судбину душе? / Зоран Кинђић //
Год. 16, бр. 29 (2018), стр. 37-46.
У овом тексту аутор испитује да ли постоји противречност између тврдње да онострану судбину душе одређује стање нечије
свести у тренутку смрти и тврдње да судбина душе после смрти
зависи од дела које је неко учинио током живота. Иако се некоме
може учинити да су гледишта која инсистирају на квалитету свести и квантитету дела неспојива, аутор ће се потрудити да оповргне то мишљење. Он упозорава на опасност да се једнострано
инсистира само на једном од два момента – фарисејски на спољашњим чиновима и гностички на стању свести. Након разматрања
дилеме да ли Бог кажњава грешнике у васпитне сврхе или заправо
сваког његов грех одводи у невољу, као и учења о Страшном суду и
паклу, аутор тврди да није толико важно које теолошко становиште заступамо, колико да ли се заиста сећамо смрти и бринемо
за своју душу.
472. КНЕЖЕВИЋ Перуновић, Ружа
Од стида и лутања до јеврејске теме (условљеност порекла и
литературе у делу Александра Тишме) / Ружа Кнежевић Перуновић // Год. 16, бр. 29 (2018), стр. 67-76.
У раду се анализира узрочно-последична веза између приповедачког
опуса Александра Тишме и његовог (двоструког) порекла које га је,
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на подсвесном нивоу, гурало у стид и самоћу и спутавало његово
стваралаштво. Ова условљена веза и сви њени облици испољавања
су се разоткрили самом писцу тек у зрелим (животним и стваралачким) годинама и ослободили га терета са којим је годинама
живео. Архетипски страх од прогона и истребљења, научен кроз
породичне приче и предања, потврђен је и продубљен језивим дешавањима током Другог светског рата која су на Тишму деловала
паралишуће, а потом му се (након судбинског путовања у Аушвиц)
разоткрила у стваралачком потенцијалу и осећању обавезе које
писац има спрам свог порекла и холокауста, те историје ужаса
која се догодила на очиглед свих.
473. ЛУКОВИЋ, Ђорђе
Žilavost religije i (još) neispunjena proročanstva / Đorđe Luković
// God. 16, br. 29 (2018), str. 7-26.
Još od doba prosvetiteljstva razum i nauka su promovisani kao osnova vodiča prema kojem će se upravljati čovečanstvo, dok se uporedo
predviđalo da će religijske ideje atrofirati i nestati u suočavanju sa superiornim naučnim koncepcijama i objašnjenjima. Sigmund Frojd je
jedan od mislilaca koji je preuzeo plamen od lučonoša prosvetiteljstva.
On je religijske predstave smatrao iluzijama, a polažući nade u sposobnost čovečanstva da se prilagodi, pisao je da će čovečanstvo uspeti
da prevaziđe svoju infantilnu (religioznu) fazu. Tokom većeg dela XX
veka smrt religije je bila konvencionalna mudrost društvenih nauka i
činilo se da je Frojd u pravu, ali sa uviđanjem da je sekularizacija više
pretpostavka nego empirijska činjenica javila se pomisao da se neka
predviđanja neće ostvariti i da je religija znatno žilavija nego što se mislilo. Zbog raznih negativnih efekata religija je tokom nekoliko prošlih
vekova eksplicitno odbacivana i potiskivana iz brojnih društava ali bi
nakon određenog perioda oživela i u izvesnoj meri povratila značaj u
društvu, a te oscilacije koje se tiču vitalnosti religije u navedenom periodu obeshrabruju tako optimistična predviđanja/proročanstva poput
Frojdovog.
474. НОЈХАУС, Лиса
Život / Lisa Neuhaus // God. 16, br. 29 (2018), str. 188.
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475. ПАВЛИЦА, Дражен
Kultura Svetog : prikaz knjige Radmilo V. Košutić, Jakovljeve lestve, Beograd, Аrs Libri: Zadužbina Vladete Jerotića, 2016, str. 312 /
Dražen Pavlica // God. 16, br. 29 (2018), str. 175-178.
Nije baš tako čest slučaj da podjednako naslov i podnaslov neke knjige
razbuđuju inicijalnu čitalačku pažnju. Kako to priroda stvari i nalaže,
krenuću od naslova studije Radmila V. Košutića koji nas nepogriješivo
upućuje na biblijski univerzum. Premda najčuveniji, Jakovljeve ljestve
nipošto nisu i jedini starozavjetni primjer koji razrađuje sveprisutni
simbolizam ljestvi. Kao nešto što spaja nebo i zemlju, ljestve omogućavaju da njihovim prečagama čovjek ushodi ka nebu. Valja napomenuti
da je simbolizam ljestvi dvosmjeran, tako da njima i neboskloni deitet,
ili već njegovi pobočnici, može da nishodi na zemlju. Dakle, čitav jedan
veleljepan i izdašan simbolizam ljestvi (grčki: klimax, latinski: scala)
priziva i dočarava Košutićeva knjiga.
476. ПОПОВИЋ, Никола З.
Историјски развој и поредак заупокојених служби у пост-иконоборачкој Византији / Никола З. Поповић // Год. 16, бр. 29
(2018), стр. 121-132.
Рад даје преглед историјског развоја заупокојених служби (опело и
панихида, тј. парастос) у периоду после иконоборачке кризе у IX
веку на подручју Византије. Најпре се излажу извори најважнијих
монашких типика периода од IX до XV века, па најважнији и најстарији молитвослови из истог периода, да би се преглед завршио
кратким поменом најстаријих поредака заупокојених служби поменутог периода. На крају, изложени споменути извори дају нам
неки општи закључак и претпоставку о историјском развоју тих
последовања, стварајући на овај начин темеље за неку будућу детаљнију анализу и преглед историјског развоја заупокојених служби.
477. ФАЈФЕР, Андреас
Male grupe-veliki značaj : prevod teksta Аndreas Pfeifer, „Kleine Gruppen-große Wirkung“, „Wir in Bayern“ 17/4, 2017 / Аndreas
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Pfeifer ; preveo sa nemačkog jezika Zoran Đorđević // God. 16, br. 29
(2018), str. 181-183.
Mediji stalno izveštavaju da se crkve nalaze u opadanju i svake godine
hiljade ljudi napušta vodeće crkve. Takođe i u Crkvi adventista sedmog
dana opada polako broj članova, iako je taj proces manje dramatičan
nego kod vodećih crkvi. Аko međutim ne računamo adventiste koji već
decenijama dolaze iz zemalja istočne Evrope, onda vidimo sliku jedne
opadajuće crkve. Tom prilikom možemo lako da zaključimo da je danas veoma teško u sekularnom i potrošačkom društvu pridobiti ljude za
teme vere i Biblije.
478. ТОНХАЈЗЕР, Тибор
Distinctive Features of Solar Religious Policy During the Principate Period = Distruktivne karakteristike solarne verske politike u doba
principata / Tibor Tonhaizer // God. 16, br. 29 (2018), str. 27-36.
Iako se drevni solarni kult već pojavio u danima Rimske republike, dugo
se čekalo da kult stekne dalekosežnu važnost i značaj. Međutim, carevi
su bili skloni da povećavaju uticaj Deus Sola u društvu i na političkom
i na verskom nivou. Prvobitno su se brinuli da osiguraju da njihov lični prestiž ostane veći od tog uticaja. Međutim, tokom kasnog perioda
principata, kontinuirani rast sinkretističkih i monoteističkih tendencija dovodio je uticaj kulta Sol Invictusa da preuzme poštovanje naroda
prema „kreatorima kulta“. Cilj studije je ispitati taj proces u svetlu
nadležnih verskih, političkih i filozofskih istraživanja.
479. ЋУМУРА, Љиљана
Bogoslužbeni jezici / Ljiljana Ćumura // God. 16, br. 29 (2018),
str. 133-147.
Jezik je instrument za proučavanje kulture i civilizacijskih domena. Pomoću jezika se proučavaju odgovarajući kulturni, odnosno civilizacijski segmenti. Jezik je pokazatelj pravog stanja stvari u duhovnom životu društva. U svakoj oblasti: umetnosti, nauci, sportu, politici, uopšte,
kao i u svakoj oblasti društvenog života, postoji jezik koji je u upotrebi.
Tako i crkva i religije imaju svoje jezike. U radu autorka daje prikaz i
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istorijski razvoj nekoliko jezika koji se koriste ili su se koristili u bogosluženju: hebrejskog, sanskrita, latinskog, grčkog, nemačkog, engleskog
i slovenskih jezika. Аutorka analizira diglosiju - stanje u kojem se jedno
društvo služi sa dva jezička tipa, funkcionalno diferencijalnim tako da
se jedan od njih oseća kao „viši“, oplemenjen, otmeniji i učeniji, a drugi kao „niži“, narodski i jednostavniji. Ovakva situacija je bila prisutna
sa romanskim i latinskim jezikom u katoličkom delu Evrope, sa grčkim
jezikom u vizantijskim oblastima, sa klasičnim arapskim u islamskim
zemljama i sa sanskritom u Аziji, ali je najviše bila prisutna kod Slovena. Ispisani redovi navode na razmišljanje da li je diglosija, odnosno
jezičko dvojstvo, uticalo da se uz pomoć jezika doprinese kulturnoj i
psihološkoj nadmoći sveštenstva nad „neposvećenima“ ili je pak zahvaljujući diglosiji sprečeno da modernizovanje jezika ili prevođenje
na nove jezike ugrozi autentičnost tekstova i otvori puteve pogrešnim
tumačenjima. U svakom slučaju, narodi sazrevaju, kao i pojedinci. Isto
tako – jezici se rađaju jednaki, ali „odrastaju“ nejednako i u tom svom
pokazivanju i skrivanju jezik je podložan raznovrsnim i stalnim promenama, koje su prisutne i u današnje vreme.

Год. 16, бр. 30 (2018)
480. АБРАМОВИЋ, Ања
Пост у Београду / Ања Абрамовић // Год. 16, бр. 30 (2018), стр.
343-350.
У научном раду излажем како и колико верници посте и колико су
упућени у духовну сферу поста. Нека од питања су и обухватала шта знају о личностима којима је пост посвећен, да ли знају
догађаје на које пост подсећа. Испитани су свештеници, монаси,
мирјани и кандидати за мирјане који ће износити своје ставове.
Метод је посматрање са учествовањем. Теренско истраживање
је на територији Београда. Подаци су прикупљени помоћу интервјуа.
481. БЈЕЛАЈАЦ, Бранко
Međucrkveni odnosi: školovanje srpskih studenata u Oksfordu
(1916-1920) / Branko Bjelajac // God. 16, br. 30 (2018), str. 195-204.
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Za vreme i neposredno posle Prvog svetskog rata, školovanje nekoliko
stotina studenata iz Srbije na teološkim koledžima u Velikoj Britaniji,
uveliko je pomoglo kasniji rad i razvoj i nove Kraljevine SHS i SPC,
i pospešilo odnose između anglikanaca i pravoslavaca, naročito u periodu između dva svetska rata. Posmatrajući istorijske izvore i razvoj
Hrišćanskog studentskog pokreta, potom školovanje nekoliko stotina
bogoslova i drugih studenata u Engleskoj, i kasniji razvoj Hrišćanske
zajednice mladih ljudi, može se primetiti da su u prvoj polovini XX veka
odnosi između različitih verskih zajednica u Kraljevini bili na zavidnom nivou punom saradnje i uzajamnog poštovanja.
482. БОГДАНОВИЋ, Дајана
Successful practices in local communities in Bosnia and Herzegovina = Uspješne priče iz lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine /
Dajana Bogdanović // God. 16, br. 30 (2018), str. 237-251.
U nedavnoj studiji pokazano je da 75% ljudi vjeruje da vjerske zajednice imaju veliki ili važan uticaj na državu (IPSOS istraživanje urađeno
za International Republican Institute - IRI, februar 2017). Dakle, postoji
veliki potencijal međureligijskog dijaloga za inicijative muslimana, pravoslavaca i katolika za pomirenje. Ovaj rad istražuje zajedničke uspješne prakse međureligijskog dijaloga u lokalnim zajednicama u Bosni i
Hercegovini, kroz saradnju vjernika, i lokalnih i visokih vjerskih službenika. Pretpostavka ovih zajedničkih aktivnosti je da što više vjerski lideri
rade zajedno i međusobno, vjernici će se više uključiti i imati koristi kroz
međureligijski dijalog. Rad će prezentirati najbolje prakse iz nekoliko
lokalnih zajednica koje Catholic Relief Services (CRS) u Bosni i Hercegovini implementira. Mladi su, kroz brojne aktivnosti, pokazali najveći
interes za aktivnu implementaciju. Аktivnosti kao što su zajedničke posjete crkvama i džamijama, lokalne inicijative i slično,su dovele do povećanja socijalne kohezije i veće saradnje u ovim lokalnim zajednicama.
Naposljetku, rad diskutira uticaj aktivnosti na upoznavanje sa drugim i
drugačijim u monoetničkim i multietničkim zajednicama.
483. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, Косана
Аспекти филозофских мисли владике Николаја Велимировића у функцији савремених изазова ревизорске професије / Косана
Вићентијевић // Год. 16, бр. 30 (2018), стр. 253-263.
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У овом раду нагласак ће се ставити на ванвременост и визионарство Владике Николаја Велимировића. Његова писана дела, филозофске мисли и беседе, у раду се анализирају кроз призму актуелности њихове примене на изазове у области савремене ревизорске професије. Екстерни ревизори су оптерећени захтевима који
се пред њих постављају у све комплекснијим условима глобалног
пословања. Ревизорска професија у целом свету, своје пословање усклађује са високим етичким стандардима који су прописани Етичким кодексом за професионалне рачуновође, који је донео Одбор за Међународне етичке стандарде за рачуновође (The
International Ethics Standards Board for Accountants-IESBA). Овај
рад ће пратити ревизорску професију кроз професионалне способности, квалитет услуга, поверљивост и веродостојност, из светла Владике Николаја Велимировића, који је и данас релевантан
и савремен мислилац и духовник. Нагласак ће се ставити у раду у
складу са постављеним изазовима пред ревизорску професију, који
се могу савладати на начине препоручене кроз филозофију и теологију Владике Николаја Велимировића. Његове мисли су бескрајне,
вечне, боговечне, применљиве у свакој професији, а у овом раду се
наводе да могу да утичу на пословање ревизорске професије.
484. ЂУРОВИЋ, Драгослав
О Марксу и марксизму / Драгослав Ђуровић // Год. 16, бр. 30
(2018), стр. 357-364.
У тренутку у коме се обележава 200 година од рођења Карла
Маркса, однос према овој историјској личности се свакако битно
изменио. Не тако давно, код нас се изучавао марксизам као школски предмет, а Марксове слике стајале су на прочељу учионица,
да би данас био готово заборављен. У таквим околностима, овај
текст не жели да буде ни критика ни апологија Марксове личности и дела, већ мали допринос општој образованости.
485. ЈОВАНОВИЋ, Бојан
Odlazak velikog bogotražitelja i prosvetitelja : In memoriam – Vladeta Jerotić (1924-2018) / Bojan Jovanović // God. 16, br. 30 (2018),
str. 369-371.
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Svaki narod treba vođu, ali ne samo političkog, već mnogo raznovrsnih
predvodnika i uzora. Uvek postoje za narod značajne ličnosti koje ne
moraju formalno biti vođe, ali koje svojom rečju i delom snažno utiču na narod usled toga što između njih postoji neka nevidljiva magija
uzajamnog dubokog poverenja i uvažavanja. Takve ličnosti nazivamo
harizmatskim i priznajemo im vođstvo čak i kad one to ne traže. Ta vrsta
velikog duhovnog predvodnika bio je i Vladeta Jerotić.
486. ЈОВАНОВИЋ, Бојан
Одлазак великог дародавца: In memoriam – Владета Јеротић
(1924-2018) / Бојан Јовановић // Год. 16, бр. 30 (2018), стр. 372-375.
Одлазак великана из наше средине, оних који су својом активношћу
и делом обележили једно време, суочава нас са недовољношћу речи
да њима искажемо стварни доживљај величине претрпљеног губитка. Смрт Владете Јеротића је управо такав губитак, који доживљавамо као огромну празнину насталу његовим одласком. Свако ко је имао неко искуство са њим, доживљавао га је непосредно
и присно, било да га је само слушао и читао или је имао срећу да
га лично познаје и дружи се са њим. И свако би, вероватно, ако не
књигу, могао да напише дужи текст или да дуго казује о том искуству. Осећања која нас везује за Јеротића проистичу из чињенице
да смо увек добијали нешто од њега, па се у том смислу и губитак
мери оним што се по некој инерцији још и очекивало од овог нашег
великог дародавца.
487. КОСТИЋ, Александра
Subjektivna evaluacija osećanja krivice studenata pravoslavne i
islamske veroispovesti u Srbiji / Aleksandra Kostić, Danijela Gavrilović, Zorica Kuburić // God. 16, br. 30 (2018), str. 277-297.
Istraživanje je posvećeno proučavanju sličnosti i razlika u emocionalnom iskustvu studenata pravoslavne i muslimanske veroispovesti u Srbiji. Pošli smo od pretpostavke da će se studenti u zavisnosti od svoje
veroispovesti, razlikovati u navođenju antecedensa osećanja krivice i
njenog trajanja, kao i u evaluaciji karakteristika i posledica uzročnika
krivice. Ispitanici su bili studenti Univerziteta u Nišu (100) i studenti
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Univerziteta u Novom Pazaru (100). Koristili smo upitnik koji je konstruisan za proučavanje emocionalnog iskustva (Scherer, Wallbott &
Summerfield, 1986). Rezultati su pokazali da su, sa jedne strane, saopštena emocionalna iskustva u nekim aspektima bila slična (događaji
koji izazivaju osećanje krivice), dok su, sa druge, evaluacije karakteristika i posledica događaja, kao i procene trajanja osećanja krivice, bile
izvor izvesnih razlika.
488. КУБУРИЋ, Зорица
Razgovori s Vladetom Jerotićem – duhovno roditeljstvo / Zorica
Kuburić // God. 16, br. 30 (2018), str. 376-383.
Аkademik Vladeta Jerotić ime je koje ne zahteva predstavljanje i opšte
odrednice, jer one su dobro poznate. Godinama je prisutan u javnom
životu Srbije. Međutim, ja želim da govorim o njegovom prisustvu u
mom životu i profesionalnom radu, o uticaju njegove ličnosti i njegovih
reči. Ovom prilikom iznosim samo neka sećanja o susretima i onome što
sam neposredno imala priliku da čujem, vidim i pročitam, a ostalo je
sačuvano od zaborava, kao delići prošlosti utkani u sadašnjost. Mogu
slobodno reći da sam imala tu sreću, možda je to bila Božija promisao,
da budem prihvaćena od meni tada dragog profesora Pastirske psihologije (1985) na Bogoslovskom fakultetu SPC, Vladete Jerotića. Znam
da je bilo mnogo onih koji su poput mene dolazili na predavanja, koja
su bila otvorena i privlačna. Pretpostavljam da su imali osećaj da mogu
puno da nauče o životu, da su dobrodošli i prihvaćeni kao da su oni jedini. Godine Vladete Jerotića uvek su nekako išle ispred, u smislu da su
ulivale poverenje i nadu u budućnost, da je moguće biti vitalan, aktivan
i svež za permanentno učenje i stvaralaštvo koje je praćeno životnim
optimizmom.
489. ЛОБЕРТ, Раул
Аteisti nerviraju: Die zeit Nr. 47/2018 / Raul Loebert ; preveo
Zoran Đorđević // God. 16, br. 30 (2018), str. 365-368.
Jedno pitanje me uvek preznoji. Na parti-večerama licemeri glume interesovanje. „I“, pitaju, „čime se baviš?“. Najčešće probam elegantno
da promenim temu. Jer znam šta sledi kada kažem istinu: „Novinar“.
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Uvek se nađe jedan, koji bi hteo tačno da zna: „Novinar, aha! I o čemu
tako pišeš?“. Preostaje samo da priznam: „O religiji, crkvi, katolicima“. Kao po pravilu, tada se izmene izrazi lica prisutnih i – ja sam
razotkriveni vernik i sveden samo na brojanice i krst.
490. НЕДЕЉКОВИЋ, Марина Д.
Мултиконфесионалност локалне заједнице као компаративна
предност за развој (верског) туризма - пример Новог Сада / Марина Д. Недељковић // Год. 16, бр. 30 (2018), стр. 299-321.
У раду се анализира концепт мултиконфесионалности, као фактор и агенс у развоју (верске) туристичке понуде локалних заједница, на примеру сарадње између Града Новог Сада и Јеврејске општине. Да ли је мултиконфесионалност институционално
препозната као потенцијална компаративна предност у развоју
Новог Сада као туристичке дестинације, представља кључно истраживачко питање, а одговор, на основу социолошке анализе,
тражи се у разговору са различитим факторима који утичу на
развој туристичке понуде једне дестинације, у овом случају Новог
Сада, као и у анализи мноштва релевантне литературе. Резултати истраживања представљени су кроз студију случаја која говори о „отварању“ врата новосадске Синагоге за туристе и утицају који институционално признавање мултиконфесионалности
може имати када је развој туризам у питању.
491. НОЈХАУС, Лиса
Zid plača / Lisa Neuhaus // God. 16, br. 30 (2018), str. 413.
492. НИКОЛИЋ, Милица
Verska nastava u sistemu obrazovanja / Milica Nikolić // God. 16,
br. 30 (2018), str. 323-341.
Urušavanje socijalističkog društvenog sistema u bivšoj Jugoslaviji,
procesi demokratizacije, deateizacije i usklađivanje sa razvojnim tendencijama modernih građanskih društava doveli su do reanimacije pitanja o tretmanu religije u školskom sistemu. Verska nastava u Srbiji
uvedena je ubrzo nakon demokratskih promena iz 2000. godine. Refor266

mom obrazovnog sistema trebalo je uspostaviti balans i pronaći pravu
meru prisustva religijskih sadržaja. Reforme su otpočele uvođenjem veronauke i građanskog vaspitanja. Veronauka i građansko vaspitanje su
zaživeli u školama u Srbiji 2001. godine kao fakultativni predmeti, da bi
godinu dana kasnije dobili status izbornih predmeta, što podrazumeva
obavezan izbor i obavezno pohađanje jednog od ova dva predmeta.
493. ПЕТРОВИЋ, Ненад Ж.
Хришћанска заједница назарена у Србији до 1914. године и
проблем цивилног служења војске / Ненад Ж. Петровић // Год. 16,
бр. 30 (2018), стр. 205-221.
Назарени су били мала верска заједница која се брзо проширила у
јужним деловима Угарске крајем 19. века а одатле у Србију. Ови
ревнитељи хришћанства залагали су се за признавање приговора
савести и захтевали да војни рок служе без оружја. Њихов став
проистицао је из радикалног тумачења јеванђеља. Свуда су наилазили на неразумевање и отпор како цркве тако и државе. У
Србији су били кажњавани драконским затворским казнама због
одбијања да служе под оружјем али и због самог исповедања своје
вере. Православна црква подстицала је власти на ширину репресије према назаренима. Чланак је писан првенствено на основу необјављених докумената из Архива Србије. Кључне речи: назарени,
приговор савест.
494. ПЛАВШИЋ, Ненад Д.
Есхатолошка перспектива у философији Николаја Берђајева /
Ненад Д. Плавшић // Год. 16, бр. 30 (2018), стр. 265-275.
Религијска философија Николаја Берђајева је есхатолошки усмерена. Његово схватање есхатологије је активно – стваралачко, а не
пасивно. По Берђајеву, крај овога света зависи и од стваралачког
акта човека, а не само од Бога. У раду се аутор посебно усредоточује на Берђајевљева размишљања о есхатолошкој перспективи личне човекове судбине. Излаже се Берђајевљева критика традиционалне хришћанске есхатологије која је, према тој критици,
прилагођена категоријама овога света, одн. базира се на нашем
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несавршеном разликовању добра и зла. Берђајев снажно истиче
потребу мање догматског и рационалистичког, а више мистичног
разјашњења есхатолошке човекове судбине. Тај став се посебно
односи на наше представе о рају и паклу. Берђајевљеви увиди могу
да нам помогну тако што нас штите од нечовечних елемената у
нашем размишљању о важним есхатолошким питањима и отварају за истинско поимање хришћанске вере у духу љубави, слободе
и толеранције.
495. САНТРАЧ, Александар С.
Ethic or revelation/presence of love: How can we love as christ
loved? Confusion about Definition of Love / Аleksandar S. Santrač //
God. 16, br. 30 (2018), str. 351-356.
It seems, according to multiple testimonies of those who understood its
nature, that phenomenon of love makes our lives meaningful, maybe not
always happy, but certainly meaningful. Though love is the most important and pleasant ingredient of the phenomenon of human life, most of
us still do not agree what the nature of love is. Love is not easy to define.
It defies logic and resists any rational definitions.
496. СЕКУЛИЋ, Нада М.
Daoističko telo – zabeleška o kulturnim razlikama u razumevanju
tela / Nada M. Sekulić // God. 16, br. 30 (2018), str. 223-236.
Proučavanje razlika u odnosu prema telu i telesnosti u različitim kulturama pruža nam obično uvid i u splet mnogo širih značenja i kulturnih
razlika, koje se tiču razumevanja čovekovog položaja u svetu, u svemiru, života zajednice, poželjnog načina kultivisanja i socijalizovanja
ljudi, kao i mogućnosti transmutacije materije, oduhovljenja, besmrtnosti ili prosto poboljšanja čovekove prirode. Telo u kulturi nikada nije
shvaćeno samo kao materija, a nikada nije ni samo znak i simbol, već
predstavlja autentično mesto ispoljenja ljudskog života. U ovom tekstu,
polazeći od tog okvira, odnosno od značaja koji telo ima u kulturi, napravljeno je poređenje odnosa prema telu u tradicionalnoj daoističkoj
filozofiji i zdravstvenoj praksi i Platonovog tumačenja porekla i strukture ljudskog tela. Život najpoznatijeg mitskog učitelja daoizma, Lao
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Cea (Lǎozǐ, 老子) poklapa se sa periodom konstituisanja antičke grčke
filozofije (6.v. pr.n.e), te poređenje ova dva pristupa ukazuje na osnovne
civillizacijske razlike između Istoka i Zapada u čitavoj mreži pojmova
koji se tiču odnosa između kosmosa, društva i čoveka.
497. СИМЕУНОВИЋ, Драган
Одлазак великог боготражитеља и просветитеља / Драган
Симеуновић // Год. 16, бр. 30 (2018), стр. 369-371.
Сваки народ треба вођу, али не само политичког, већ много разноврсних предводника и узора. Увек постоје за народ значајне личности које не морају формално бити вође, али које својом речју и
делом снажно утичу на народ услед тога што између њих постоји
нека невидљива магија узајамног дубоког поверења и уважавања.
Такве личности називамо харизматским и признајемо им вођство
чак и кад оне то не траже. Та врста великог духовног предводника
био је и Владета Јеротић.
498. СРДАНОВ, Алекса
О Егу / Алекса Срданов // Год. 16, бр. 30 (2018), стр. 393-412.
Адамовим прагрехом човек је трајно добио у наслеђе специфичну творевину коју доживљава као своју личност. Када појединац
говори о тој структури у себи самом он је назива – „Ја“. Када
психолози и философи говоре о тој структури, називају је – Его.
Добивши его, човек је своју првобитну истинску личност заменио
псеудоличношћу – егом. Током свог живота велики број људских
бића спозна да осим своје телесне компоненте поседује још једну, која не подлеже материјалним законима. Имајући у виду њено
енергетско и емоционално испољавање, делимо је на духовну и душевну. И поред тога, човек на питање: „Шта је он?“, по правилу одговор своди и себе поистовећује искључиво са својим телом.
Постоји разлог зашто човек истрајава и неупоредиво више остаје
у интеракцији само са својом непотпуном – телесном природом.
Својом инсталацијом, его на себе преузима „бригу“ о целокупном
човековом бићу и унифицира га. Активирањем ега стварна личност није нестала, већ је само пригушена.
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499. ЋУМУРА Љиљана
Međunarodna konferencija „Mir i pomirenje“: prikaz konferencije / Ljiljana Ćumura // God. 16, br. 30 (2018), str. 382-392.
Centar za empirijska istraživanja religije iz Novog Sada u saradnji
sa Odsekom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Narodnom bibliotekom Srbije nastavio je sa aktivnostima organizovanja
Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima sa
kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila. U
okviru ovogodišnje, 18. po redu, konferencije razmatrana je tema „Mir
i pomirenje“, a prisustvovali su stručnjaci iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije, Izraela i Sjedinjenih Аmeričkih Država. Konferencija je održana 14. i 15. maja 2018. godine
u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Prvog dana goste i učesnike su pozdravili prof. dr Zorica Kuburić, u ime organizacionog tima
Centra za empirijska istraživanja religije, dr Milena Đorđijević, u ime
Narodne biblioteke Srbije i dr Ferid Bulić, pomoćnik direktora Uprave
za saradnju s crkvama i verskim zajednicama, pri Ministarstvu pravde
Republike Srbije.

Год. 17, бр. 31 (2019)
500. АБРАМОВИЋ, Ања
The Bible and Music: Communication, Dialogue and Theological
Experience = Библија и музика: комуникација, дијалог и теолошко
искуство / Аnja Аbramović // God. 17, br. 31 (2019), str. 153-170.
Polazeći od Levi Strosovog tumačenja odnosa muzike i mita, autor
postavlja pitanja poput: gde je mesto muzici na polju teologije i koje
su granice muzike do dobijanja teološkog iskustva? Аutor zauzima
stav da su Biblija i muzika neraskidivo povezane i da se kroz muzičke narative praktično utvrđuje postojanost mitskog načina razmišljanja.
501. АЛЕКСИЋ, Младен
Теологија ослобођења и сукоб са Ватиканом / Младен Алексић // Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 35-62.
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Рад има за циљ представљање развоја „теологије ослобођења“,
њен утицај и сукоб са званичним ставом Римокатоличке цркве.
Да ли је ова идеја поражена, сузбијена или доведена у ред, зависи
од начина на који се посматра њен развој и утицај. Какав одговор
„теологија ослобођења“ даје на питање о патњи сиромашних слојева? У првом делу рада, приказали смо основне поставке социјалног учења Римокатоличке цркве дато кроз одређене енциклике. У
другом делу, представили смо рађање, развој и садржај „теологије
ослобођења“, као и њене методе и главне представнике. У трећем делу, приказан је сукоб са Светом Столицом који се завршио
поразом латиноамеричке теологије. Акценат је усмерен на однос
између идеје „теологије ослобођења“ и званичног учења Римокатоличке цркве кроз призму односа представника латиноамеричке
теологије и званичника Свете Столице.
502. БАКРАЧ, Владимир
Religija u raljama politike: prikaz knjige Ivan Cvitković, Religija u raljama politike, Sarajevo, Аkademija nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine, 2019, str. 227 / Vladimir Bakrač // God. 17, br. 31 (2019),
str. 175-181.
Ove (2019) godine, u izdanju Аkademije nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine, iz štampe je izašla knjiga Religija u raljama politijke,
prof. dr Ivana Cvitkovića, redovnog profesora i akademika. Ovdje je riječ, zapravo, o vrlo analitičnom, opsežnom i nadasve erudiranom djelu
o odnosima religije i politike, uobličeno teorijskim analizama i empirijskim ekspertizama.
503. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, Косана
Унапређење квалитета рада професора ревизије применом
теолошких ставова др Николаја Велимировића / Kocaна Вићентијевић // Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 105-121.
Предмет истраживања у овом раду је неопходност континуиране
едукације професора ревизије, који изводе наставу на академским
студијама, у складу са професионалном и законском регулативом.
У раду се посебно истиче примена мисли и дела др Николаја Вели
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мировића у сврху континуиране едукације професора ревизије. Постављена хипотеза у раду о утицају теолошких мисли др Николаја
Велимировића на побољшање квалитета континуиране едукације
професора ревизије је и доказана, навођењем његових мисли које
подстичу на образовање за професију, са акцентом на образовању
карактера личности. На основу спроведних аналитичких метода
истраживања у раду, отворене су могућности за даља истраживања, која треба да подстакну примену мисли из дела, беседа и
поука др Николаја на свим нивоима високог образовања.
504. ВУЈИЋ, Дејан
Значај и проблеми верске наставе у Републици Србији из перспективе политикологије религије / Дејан Вујић // Год. 17, бр. 31
(2019), стр. 21-34.
Аутор овог рада настоји да пружи кратак осврт на практичну
примену програма верске наставе данас, и укаже на могуће смернице за њен будући развој, у циљу уклањања, односно умањивања
потешкоћа у њеном извођењу. Рад истражује неке од ових проблема кроз призму друштвене праксе са становиштва политикологије
религије. Фокус ових проблема аутор сагледава у изазову остваривања циљева верске наставе у оквирима схоластичког образовног система. Дефолклоризација саме религије, као и отвореност и
спремност на сарадњу Верске наставе у корелацији са Грађанским
васпитањем и другим предметима је једини пут ка сузбијању мржње и насиља међу младима, неопходни кораци ка толерантнијој
мултирелигијској и мултикултуралној Европи.
505. ЂОРЂЕВИЋ, Зоран
Na dve-tri reči sa Аndreasom Pfajferom, pastor Slobodne crkve
u Bavarskoj i referent za razvoj crkvenih zajednica / Zoran Đorđević //
God. 17, br. 31 (2019), str. 197.
Sa kojim izazovima se susreću lokalne crkvene zajednice u Bavarskoj?
- Po mom mišljenju, najveći izazov je da ljudi ne treba da ispunjavaju
samo religiozne forme, već da slede Isusa Hrista. U čemu je razlika?
Religiozni fokus je upravljen u nas i naše postupke. Jedna posledica na272

ših postupaka može da bude, da crkvena zajednica najveći deo energije
troši na forme i spoljašnji utisak, ili, da se zbog toga svađa. Аko smo
sledbenici, onda gledamo u Isusa, njegovu bit, njegov plan, njegovu
ljubav, snagu i dela. Radi se o jednom vitalnom, poverljivom odnosu.
Veliki problem je što prihvatamo jednu mesnu crkvu i praktikujemo norme ponašanja – a nemamo vitalni odnos sa Bogom.
506. ЂУРОВИЋ, Драгослав В.
Весела теологија: приказ књиге „Филозофија теологије и
универзалне вредности“ проф. др Зорице Кубурић / Драгослав В.
Ђуровић // Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 171-174.
Свака књига носи у себи душу свог аутора. Зато не чуди да је и
ова која је пред нама писана с намером да се, без мистификовања,
основни појмови теологије учине clare et distincte. Дугогодишње бављење научним, али и педагошким радом свакако је заслужно за ту
потребу ауторке да се и најтежа теоретска питања учине разумљивим и то не само извежбаном стручном уму, већ и сваком другом радозналом читаоцу, коме се ова књига свакако може препоручити. Образована у рационалистичком духу, ауторка поштује сва
картезијанска правила методе, тако да нема превише респекта
према ономе што би догматски расположен читалац узимао здраво за готово, већ смело анализира, још смелије синтетише, чувајући се ипак пребрзог закључивања и остављајући читаоцу осећање
да су и ставови ове књиге ипак само мање или више вероватни,
подстичући га да размишља, тумачи и сам изводи закључке.
507. ЂУРОВИЋ, Драгослав В.
Похвала толеранцији: осврт на књигу „Филозофија и проблем верске толеранције“, Данијеле Грујић / Драгослав В. Ђуровић
// Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 182-187.
Књига „Филозофија и проблем верске толеранције“, је заправо
докторска дисертација написана, како сама ауторка др Данијела Грујић каже, као философски одговор на актуелне политичке
догађаје широм наше планете (заправо сукобе у којима најчешће
учествују људи различитих религија и конфесија) и треба је схва
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тити не као плод „минуциозних филозофских истраживања“, већ
као „скромну и стрпљиву потрагу за бољим светом“. С обзиром
да даје исцрпан преглед развоја појма толеранције, како у практичној тако и у теоретској сфери, наводећи сва најрелевантнија
разматрања овог феномена од стране најпознатијих имена историје философије, ова књига јесте изузетно корисно штиво.
508. ЗОБЕНИЦА, Никола
Уместо In memoriama академику проф. др Владети Јеротићу /
Никола Зобеница // Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 195- 196.
Сâм наслов овог текста говори у прилог томе да сећање на професора Јеротића изгледа другачије у односу сећања на друге људе који
су оставили трага у срединама у којима су живели, међу људима
са којима су живели. Овакви текстови се и пишу да би се сећање
на преминуле одржало што дуже, јер ,,човек живи док живи сећање на њега“. Дубоко сам уверен да ће у случају професора Јеротића величина његове улоге у животу његових поштовалаца, остати
у ,,најмању руку“ трајно.
509. ЈОВАНОВИЋ Ајзенхамер, Наташа
Islamski odgovor na savremene izazove multikulturalnog i multikonfesionalnog sveta: prikaz knjige Savremena islamska misao (2019),
priredio Ivan Ejub Kostić, Balkanski centar za Bliski Istok, Beograd /
Nataša Jovanović Аjzenhamer // God. 17, br. 31 (2019), str. 188-193.
Priređivač hrestomatije Savremena islamska misao postavio je sebi izuzetno težak i izazovan, ali važan zadatak: napraviti selekciju prevoda
tekstova prominentnih savremenih islamskih mislilaca kako bi domaća
publika, po prvi put, dobila mogućnost da na jednom mestu ima uvid
u to šta autori i autorke koji dolaze iz islamskog kulturnog i verskog
konteksta imaju da kažu o važnim temama koje se tiču globalnog društva u epohi (kasne) moderne. Uređivanje ovako koncipiranog zbornika
tekstova dodatno je otežano činjenicom da je broj autora i autorki (kao
i radova) koji zavređuju da uđu u knjigu sa ovako ambicioznim naslovom gotovo bezobalan. Kada se u rukama drži ovaj zbornik nužno se
postavlja pitanje zašto je jedan autor dobio prostor u knjizi dok je neki
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drugi izostavljen pa ipak, urednik ovog izdanja, Ivan Ejub Kostić, u
uvodnom izlaganju postavlja relativno jasne kriterijume prema kojima
je vršio odabir mislilaca i tekstova – reč je, prvenstveno, o autorima i
autorkama sunitske provinijencije koji nastoje da očuvaju autentičnost
islamske misli i da ponude inherentno islamske odgovore na goruća
društvena, politička i aksiološka pitanja savremenog doba. Isključeni
su dakle svi oni autori čije ideje inkliniraju sekularnim i liberalnim paradigmama. Takođe, obimna šiitska (kao ni sufijska) misaona zaostavština nije uvrštena u ovu hrestomatiju (to svakako zaslužuje da bude
neki od budućih projekata ove vrste).
510. ЈОВАНОВИЋ, Александар
Pečat Božiji / Аleksandar Jovanović // God. 17, br. 31 (2019), str.
199.
511. КОШУТИЋ, Радмило В.
Феномен ванземаљаца из богословско-филозофске перспективе / Радмило В. Кошутић // Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 77-104.
Одувек је питање о мноштву светова, постојање ванземаљских
интелигенција и НЛО-а интригирало људску мисао. Кроз векове
овим феноменом бавили су се многи научници, астрономи, филозофи, богослови, социолози, уфолози, историчари религија, па и
стручњаци за паранормалне активности. Многи од њих су сматрали да је питање о постојању живота ван Земље, богословки,
филозофски и научно утемељено, док други, пак, сматрају да се
ради о научној фантастици или квази науци и да се овом проблему
не може озбиљно приступити, тим пре, ако се томе дода чињеница да хришћанско богословље све ово са презрењем одбацује и супротно доказује. У овом чланку су хронолошки представљена мишљења и теорије великана из области филозофије, астрономије и
богословља са циљем да се укаже како су ове расправе напретком
науке још увек актуелне.
512. МАКСИМОВИЋ, Андријана
Религијско веровање код грађана Србије / Андријана Максимовић // Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 63-76.
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Религијско веровање представља интелектуалну димензију религиозности. Ову димензију религиозности подводимо под конвенционалну религиозност. Религијско веровање смо операционализовали посредством следећих индикатора : да ли верујете у Бога, у
живот после смрти, у пакао, рај и грех. Религијско веровање смо
мерили у односу на образовање, пол/род, село/град и припадност
религијским конфесијама. Основне хипотезе од којих смо пошли
биле су да се очекује да се са повећањем нивоа образовања смањује
степен религијског веровања, да су жене религиозније од мушкараца, да је на селу већи степен религијског веровања у односу на град
и да је код припадника исламске вероисповести степен религијског
веровања већи у односу на православце, католике и протестанте.
Резултати истраживања показују да су потврђене наше теоријске претпоставке.
513. ТОДОРОВИЋ, Владица
Однос Српске православне цркве и државе у Србији од 1990.
до 2018. / Владица Тодоровић, Томислав Лунић // Год. 17, бр. 31
(2019), стр. 5-20.
У раду ћемо се бавити односом цркве и државе у Србији од демократизације 1990-2018. Најпре ћемо анализирати период од 1990.
до 2000. и владавине Социјалистичке партије Србије, затим ћемо
се бавити периодом од 2000. до 2012. и владавином Демократске
опозиције Србије, у разним коалицијама, и на крају периодом од
2012. до данас, када је на власти Српска напредна странка, у широкој коалицији. Покушали смо да утврдимо какав је био однос цркве и државе у овим временским периодима и у ком периоду је тај
однос био најбољи? Проблем смо анализирали хронолошки у три
временска периода и кроз три облика државе у којима је егзистирала и Србија: Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, Савезној Републици Југославији и Републици Србији.
514. ШАФЕР, Марина
Реалне условне реченице и појам услова у јеванђељима Новог завјета у преводу Вука Стефановића Караџића (1847) / Марина
Шафер // Год. 17, бр. 31 (2019), стр. 123-152.
276

У раду се испитују кондиционалне (условне, погодбене) реченице
реалног типа у четири јеванђеља (по Матеју, Марку, Луки и Јовану) Новог завјета, у преводу Вука Стефановића Караџића (1847).
Извршена је тотална ексцерпција грађе, и у сва четири јеванђеља
регистровано је укупно 165 реалних условних реченица. Највећи
број реченица изговара Исус Христ, а појам услова најчешће се
односи на веру, праштање, љубав и досезање Краљевства небеског. Издвојено је 10 семантичких група, према појмовима који су
у средишту садржаја ових реченица, а дате су и основне синтаксичке карактеристике испитиваних реченица. Циљ овога рада
јесте утврђивање и кратко разматрање појма услова, онаквог
каквог су га приказали јеванђелисти. До условно-последичних веза
које су представљене у јеванђељима у виду савета, забрана, упутстава и сл. (чије ’придржавање/непридржавање’ са собом носи
одређене позитивне/негативне последице) долази се путем језичке анализе – испитивањем структура кондиционалних реченица
као основног језичког средства за исказивање условно-последичних односа. Уједно, долази се до реконструкције реалне условне
реченице XIX века, са освртом на евентуалне разлике у односу на
савремени језик.

Год. 17, бр. 32 (2019)
515. Universe of Faith Pastoral Formation Institute
A story of generosity = Priča o velikodušnosti / [Universe of Faith
Pastoral Formation Institute] // God. 17, br. 32 (2019), str. 399-402.
This story opens up some things you may not know about how some foreign workers live and work in Malta and how friendship and solidarity
can open up amazing life experiences. This is the story of Uyen Vu from
Vietnam – a third country national (TCN), who is in her last days in
Malta, and her present Maltese landlord Joseph Gauci.
516. АБРАМОВИЋ, АЊА
Women’s Issues in Serbian Orthodox Church = Žensko pitanje u
Srpskoj Pravoslavnoj crkvi / Anja Abramović // God. 17, br. 32 (2019),
str. 243-262.
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Rad se bavi proučavanjem muško-ženskih odnosa pravoslavnih vernika, kao i ženama u SPC. Autorka je član SPC i na realan način sagledava odnos prema ženi kroz antropološku prizmu. U njemu se proučava
ne ono u šta se veruje, već ono što ljudi čine.
517. АРСИЋ, Милош
Преглед феномена прогона вештица на примеру Ирске / Милош Арсић // God. 17, br. 32 (2019), str. 263-286.
У основи рада налази се анализа обима и особености прогона вештица на примеру Ирске и њихово поређење са онима у остатку
познатог света, посебно у суседној Шкотској и Енглеској. Разматрају се проблематика терминологије и разлике између прогона и судских процеса, природа постојећих историјских извора
и временска дистанца између њих и догађаја на које се односе, а
посебно битан преокрет јесте прелаз контроле прогона са црквених на световне власти. Случај Ирске није изолован јер прогоне вештица не треба везивати за један већ комбинацију узрока
који су у узајамном дејству широм Европе доводили до ескалације. Изузетност Ирске не завршава се на броју забележених процеса нити њихових исхода, на особеностима законима везаних
за вештичарење, на примени тортуре и културолошким партикуларностима у тумачењу појма вештице у различитим деловима Европе, већ се уочава у националности, верској и класној
припадности и полупроцесуираних особа а потом и у изостанку
пропагандних материјала. Релевантност политичког контекста и географског положаја Ирске у овом раду посматра се као
ограничена.
518. ЂАЧИЋ, Лазар
Видјети Бога онаквим какав јесте / Лазар Ђачић // God. 17, br.
32 (2019), str. 287-303.
Овај текст је настао као покушај да одговорим на питања која
су ми ученици четврте године гимназије поставили на часу вјеронауке. Наиме, питали су да ли постоји неки конкретан доказ Божијег постојања и, ако постоји, зашто се Он не би сваком човјеку
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објавио, већ многи људи тумарају тражећи истину, па и убијају
једни друге из увјерења да је њихова вјера боља? Увијек када покушавам да дам одговор на оваква и слична питања, настојим да
причу отргнем из сфере апстрактног, будући да ни сами ученици
нису сигурни шта тачно подразумијевају под термином Бог. Уколико је ту ријеч о Богу Светој Тројици – Оцу, Сину и Светом Духу,
онда ми о Њему не можемо говорити другачије сем кроз Христа,
кроз кога се Он и објавио овоме свијету. Јер сâм Христос каже:
„Ко је видио мене, видио је Оца“ (Јн 14, 9). Што значи да Бога не
можемо другачије спознати до кроз Христа. Кроз Христа који „у
свијету бјеше, и свијет кроз њега постаде, и свијет га не позна“
(Јн 1, 10), како онда – тако ни дан данас, упркос томе што је Он
ту. Али, због чега свијет није у стању да препозна Христа, ако се
Он ипак објавио и непрестано се објављује, шта је то што замућује наш вид да га јасно угледамо? Са намјером да одговорим на задата питања, послужио сам се филмом „Повратак“ (Возвращение) из 2003. године, руског режисера Андреја Звјагинцева (Андрей
Звягинцев), који у себи, рекао бих, на један генијалан начин сажима
цјелокупно Свето Писмо. Те, у том смислу, светописамски текст
чини пријемчивијим и приступачнијим за разумијевање, нарочито
младима данас.
519. ЈОВАНОВИЋ, Александар
Песма победе / Aleksandar Jovanović// God. 17, br. 32 (2019), str.
403-404.
520. КОШУТИЋ, Радмило В.
Фалун Гонг/Дафа – верски покрет, физичке вежбе или усавршавање духа? / Радмило В. Кошутић // God. 17, br. 32 (2019), str.
305-325.
У овом раду аутор је настојао да прикаже дефиницију овог занимљивог покрета као и да систематски пружи слику његовог
настанка и учења. Falun Gong се у Кини најчешће идентификује покретом qigong. Qigong је модеран термин који се односи на
различите праксе које укључују споро кретање, медитацију и регулисано дисање. Вежбе qigong-a су кроз историју практиковали
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будистички монаси, таоистички мајстори борилачких вештина и
конфучијански научници сматрајући их за средство духовног, моралног и физичког усавршавања. По тврдњи оних који који практикују Falun Gong он представља вишеструку дисциплину која
поседује многобројна значења, почевши од низа физичких вежби
за постизање бољег здравља и праксе само-трансформације, до
моралне психологије и система новог знања. Сврха овог чланка је
била да из разних извора пружи што веродостојнију слику везану
за овај феномен.
521. КУБУРИЋ, Зорица
Proces izgradnje mira u BiH – Dr Dragan Grujuć / Zorica Kuburić
// God. 17, br. 32 (2019), str. 379-393.
U okviru međunarodnog projekta „Uloga verskih zajednica u procesu
pomirenja u Bosni i Hercegovini“ kojim rukovodi Univerzitet u Edinburgu (Škotska) i Predstavništvo Centra za empirijska istraživanja religije u Sarajevu, sprovedeno je istraživanje u 13 gradova u Bosni i
Hercegovini. Realizovani su razgovori, upitnici i fokus grupe sa ciljem
da se dođe do podataka ko bi najviše kao autoritet mogao da doprinese
boljitku i budućnosti naroda na ovim prostorima: politika, religija, uticaj verskih lidera, intelektualci, udruženja građana – nevladine organizacije, mladi, borci koji su se borili za slobodu itd. Dobijeni su različiti
odgovori i preporuke, ali kao ključni element je istaknut uticaj verskih
zajednica. Najveće poverenje je bilo poklonjeno verskim institucijama,
a najmanje političarima. Crkva ima moć da to poverenje koje uživa
od građana usmeri na mir, što je svima i cilj. Ono što je ključno jeste
koji su to praktični koraci koji dovode do mira i koje ideje je moguće
sprovesti na nivou lokalne zajednice. Politika i vlast se brinu o drugim
pitanjima, a crkva za mir u duši i mir među ljudima. Tragajući za konceptima mira razgovarali smo sa dr Draganom Grujićem, sveštenikom
SPC iz Banja Luke. Dr Grujić je doktor teologije, član Međureligijskog
veća i sveštenik u vojsci.
522. МИНИЋ, Исидора
Однос религије и начина исхране / Исидора Минић // God.
17, br. 32 (2019), str. 351-367.
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Сведоци смо да је утицај религије на друштво неминован и да се не
може порећи. Његова повезаност са медицином и уопштено (добрим) здрављем као производом специфичног стила живота који
човек води, а који је утемељен на религијским учењима, представља само једну од области у којима религија игра веома битну улогу. Наиме, религија испуњавајући своју филозофску функцију има
најјачу мотивациону моћ да покрене човека да верује у живот и да
га одржава према прописима вере. Овај рад има за циљ да укаже
на однос који постоји између религије и (правилног) начина исхране,
пружи увид у норме и обичаје везане за начин исхране припадника
одређених религија, као и да укаже на изразит значај и потребу
истраживања наведеног односа.
523. ПЕТРОВИЋ, Ненад Ж.
Odnos Pravoslavne crkve i državnog aparata prema ostalim verskim zajednicama u Srbiji do 1914. godine / Nenad Ž. Petrović // God.
17, br. 32 (2019), str. 221-242.
U članku se tretira pravni i stvarni položaj nepravoslavnih verskih zajednica u Kneževini i Kraljevini Srbiji od sticanja međunarodnog priznanja 1878. godine do Prvog svetskog rata. Na arhivskim dokumentima se pokazuje da se u praksi ustavne odredbe i međunarodno preuzete
obaveze u pogledu manjinskih verskih zajednica nisu poštovale i da je
bilo i prozelitizma odnosno prevođenja u pravoslavnu veru koje nije
bilo dobrovoljno.
524. ПЕТРОВИЋ, Рајко
Разумевање догматских разлика између римокатолицизма и
православља у функцији међуверске толеранције / Рајко Петровић
// God. 17, br. 32 (2019), стр. 205-220.
Циљ овог рада је анализа догматских разлика између два хришћанска црквена правца – римокатолицизма и православља. Верске разлике су често током прошлости оптерећивале међуљудске односе на овим просторима, а да притом припадници обе стране нису
у довољној мери познавали ону другу. Сходно томе, кроз овај рад
ћемо покушати да аргументовано сагледамо разлике између ова
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два велика учења. Први (краћи) део рада ће бити посвећен великом
црквеном расколу из 1054. године, након кога долази до дефинитивног разлаза између Рима и Цариграда у погледу разумевања делова
Христовог учења. У другом делу рада анализираћемо најзначајније
догматске разлике између римокатолицизма и православља. Неке
од тих разлика су се јавиле још пре Великог раскола (шизме), део
њих је представљао узрок раскола, док су многе разлике настајале тек касније, захваљујући реформама унутар римокатолицизма.
Закључни део рада ћемо посветити објашњењу данашњих односа између римокатолицизма и православља, затим могућностима
превазилажења неких од догматских разлика, као и значају саме
теме за толеранцију међу верницима који припадају овим конфесијама и који међусобно саобраћају у свакодневном животу, посебно
у мултиконфесионалним заједницама каква је Република Србија.
525. РОЛИ Хорст Ф.
Krahan radionica i reformacija = „Die Cranach-Werkstatt und die
Reformation“ = Krahan radionica i reformacija / Horst F. Rolly ; preveo sa engleskog jezika Zoran Đorđević // God. 17, br. 32 (2019), стр.
395-397.
Lukas Kranah-stariji (1472-1553) i Lukas Kranah-mlađi (1515-1586)
bili su sledbenici Martina Lutera (1483-1546). Nije dugo trajalo, nakon što je Luter 1517. istakao svojih 95 teza na vrata dvorske crkve u
Vitenbergu, da Kranah-stariji shvati njihovu ispravnost i od tog trenutka svojim talentom i stvaralačkom snagom da služi Reformaciji. Luter
je zaista bio blizak prijatelj sa obojicom Kranaha. Kranah-stariji bio je
svedok na venčanju Lutera sa Katarinom fon Bora. Luter je za uzvrat
preuzeo kumstvo kod Kranahove ćerke Ane.
526. СТОЈАНОВИЋ, Иван
Медији и нови идоли садашњице (кроз пример споменика житиштанском Рокију) / Иван (игуман Јустин) Стојановић // God. 17,
br. 32 (2019), str. 327-349.
На основу ширег историјског, социолошког, религиолошког и политиколошког контекста и савременог приступа у односима медија
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и друштва, у овом раду износим вишестрану анализу догађаја, који
су се одиграли током протеклог 20. и првој деценији 21. века у банатском насељу Житиште у близини Зрењанина. Услед ути- цаја
америчке поп културе на наше савремено српско друштво који је
довео до појаве ,,нових идола“ садашњице, кроз вишестрано сагледавање догађаја који су довели до идеје појединца која је прихваћена
од стране других, услед чега је дошло до избора личности ,,новог
идола“, реализације, израде, подизања и свечаног откривања споменика боксеру Рокију у овом банатском насељу, као и каснијим
немилим догађајима у истом месту. Циљ је да се кроз овај пример
открије значај и утицај овог подухвата за само место Житиште у
одговарајућем временском контексту, као и његова крајња порука.
527. ЋУМУРА, Љиљана
Međunarodna konferencija: „Opraštanje i/ili zaboravljanje / Ljiljana Ćumura // God. 17, br. 32 (2019), str. 369-377.
Centar za empirijska istraživanja religije iz Novog Sada u saradnji sa
Narodnom bibliotekom Srbije nastavio je sa aktivnostima organizovanja Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima
sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila.
U okviru ovogodišnje, 19. po redu, konferencije razmatrana je tema
„Opraštanje i/ili zaboravljanje“, a prisustvovali su stručnjaci iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije, Izraela i
Sjedinjenih Američkih Država. Konferencija je održana 13. i 14. maja
2019. godine u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike
Srbije. Goste i učesnike su pozdravili prof. dr Zorica Kuburić, u ime
organizacionog tima Centra za empirijska istraživanja religije i dr Milena Đorđijević, u ime Narodne biblioteke Srbije.
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ПРИЛОЗИ

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЗБОРНИКУ
„РЕЛИГИЈА ВЕРОНАУКА, ТОЛЕРАНЦИЈА“
1.

БИРВИШ, Александар
Пажња! Тражи се непријатељ / Александар Бирвиш // Стр.
175-176.
То су врло уочљиве особитости балканског менталитета (1) не
трпи опозицију, (2) власт одређује шта ће ко веровати, какви ће
му бити ставови, мишљења и понашање, (3) увек је неко други
крив, и тај други („инакомисљашчи“) је непријатељ. Ово треће
значи (а) ако не би било непријатеља, све би било мед и млеко, (б)
имам непријатеља, значи: нешто вредим, (в) немам непријатеље,
нешто није у реду са мном (а ни са непријатељем, јер какав је то
непријатељ ако га нема?).

2.

БЈЕЛАЈАЦ, Бранко
Мањинске верске заједнице. Инциденти у 2001. години / Бранко Бјелајац // Стр. 167-173.
Иако је питање антисемитизма у Србији шире од угрожавања само верских слобода (видети извештај Хелсиншког одбора
за 2001), у 2001. години догодило се више инцидената везаних за
верске слободе. Пошто су у децембру 2000. године сви јеврејски
објекти у Београду исцртани графитима са кукастим крстовима
и погрдним текстовима, то се поновило и у фебруару 2001. године,
када су оскрнављени и синагога и Јеврејско гробље. То се догодило
и у Зрењанину где је оштећено и муслиманско гробље. У фебруару
(13. и 14.) поново се појављују свастике и антисемитске поруке
на згради Јеврејске општине и гробљанском зиду у Београду. Током
фебруара, поломљена је спомен плоча на згради која је раније била
синагога у Зрењанину.
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3.

БЛАГОЈЕВИЋ, Мирко
Верска настава у државним школама као индикатор де(контра)атеизације друштва: случај православља / Мирко Благојевић //
Стр. 45-50.
Период атеизације, секуларизације, демонополизације и деполитизације религије и цркве у бившем социјалистичком друштву код
нас трајао је безмало педесет година. Социолошка емпријска евиденција дозвољавала је домаћој социологији религије да генерално
закључе како су традиционално православни конфесионални простори били у оквиру тзв. Друге Југославије најатеизованија конфесионална подручја. Савремено решење верског образовања код нас
може се посматрати као један од важних елемената деатеизације/контраатеизација друштва.

4.

ВАЛИЋ Недељковић, Дубравка
Медији и развој верске толеранције у мултиетничким и мултиконфесионалним срединама / Дубравка Валић Недељковић //
Стр. 155-160.
Након усвајања Устава из 1974. године донесен је читав низ закона на савезном, републичким и покрајинским нивоима. Један од њих
је 1977. био „Закон о правном положају верских заједница“ према
којем је, између осталих, иначе прилично рестриктивних одредби,
било допуштено верским заједницама да штампају своје новине и
друге публикације које су могле да се дистрибуирају искључиво у верским објектима, а електронске медије верске заједнице нису могле да
оснивају. Лаички/секуларни медији у то време нису се бавили верским
темама осим када је била реч о „скандалима“ и „неподопштинама“
у деловању верских заједница које је требало „јавно осудити“.

5.

ВРАНИЋ, Љиљана
Улога и положај образовног система у мултиконфесионалном
дијалогу / Љиљана Вранић // Стр. 71-75.
Живимо у мултикултуралном друштву обележеном, пре свега,
разноликошћу и разликама у културном, националном, религијском,
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економском, политичком смислу. Многи ову чињеницу истичу као
нашу предност, што неоспорно јесте. Али, колико смо као друштво, које је преко педесет година инсистирало на сличности,
сада спремни да прихватимо разлике и да водимо дијалог? Дијалог
који подразумева толеранцију, као неоспорну потврду нашег мултиконфесионалног заједништва.
6.

ДАЧИЋ, Снежана
Верска настава у школи: између знања и веровања / Снежана
Дачић // Стр. 51-70.
Овај рад је резултат покушаја посматрања и анализирања новине која је наступила у нашем школском систему увођењем новог
наставног предмета, верске наставе, школске 2001/2002. године. Свака анализа која претендује да припада овој области мора
покушати да сагледа предмет свог интересовања у друштвеном контексту. Актуелна дешавања у нашем школском систему,
конкретно, увођење верске наставе, представља само врх нечег
скривеног, нешто што је „нагомилано“ од раније. То нас нагони
да социолошком имагинацијом дођемо до почетне хипотезе, да се
предмет нашег интересовања није појавио „ниоткуда“, одједном
и случајно, него да има своје чврсто друштвено утемељење и предисторију. Осврт на литературу коју је неопходно консултовати
у овом случају, буди страхопоштовање, јер схватамо да је у питању „крупан залогај“. Сматрам да је сасвим оправдано изразити овакво признање, јер све друго би било нескромно с обзиром да
неминовно задиремо у сложен, вишевековни однос између цркве и
државе, религије и владајуће идеологије.

7.

ДОБРОСАВЉЕВ, Душка
Веронаука у школи – pro et contra / Душка Добросављев // Стр.
85-87.
Неоспорно је да је религија, пре свега хришћанство, великим делом омогућила модернонаучни став. На тај начин, она је пренела
мноштво својих речи у савремени свет и његов правац. Утолико
се њена позиција не може посматрати само као изнуђена секула-
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ризација. Само површан приступ науци и савременом животу у
њима не препознаје и плодове религије. Студиј историје, филозофије и социологије религије и етике у школству је незаобилазан –
то је, ваљда, место општег слагања. Прави проблем је у приступу
који се са веронауком намеће. Вероисповест не сме бити предмет
ултимативног наметања, то је традиција коју баштинимо, и из
које би и сама религија морала да проговори.
8.

ЖИГМАНОВ, Томислав
Да ли ће нам дјеца од вјеронаука бити боља?: случај илити
једна аргументација протестантскога кришћанина Имануела Канта
/ Томислав Жигманов // Стр. 89-105.
Недавно је нагло и не дуго планирано увођење вјеронаука у овдашњи образовно-одгојни систем, којега чине искључиво државне
школе устројене још по социјалистичком моделу и аршинима,
пратила и бурна, али ипак ријетка, полемика у овдашњим, махом
неовисним, медијима и, истина слабо развијеној јавности. Питање које је назначено у нашем уводу није уопће тематизирано, а
камоли озбиљније проблематизирано у тада јавно вођеној дискусији. Стога ми то сада и овдје post hoc чинимо, но не с некаквих
вилим, коначним или светим, циљем у смислу да хоћемо дати овом
расправицом неки апсолутно ваљани одговор који ће вриједити у
„вијеке вјекова“, већ више да сам проблем, који уопће није једноставан нити пак лаган а од великог је значаја за цијели проблем
као такав покушавамо тек што боље освијетлити те уједно кроз
проблематизирање тога аргумента и уопће једне такве врсте
(етичке) аргументације боље разумјети о чему се све овдје има
радити. При тому ћемо се позивати искључиво на етичко учење
Имануела Канта.

9.

ЗАЈЦЕВ, Јевгениј
Појам Бога: два модела / Јевгениј Зајцев; превела Златиборка
Попов // Стр. 19-28.
Појам Бога је најважнији и у исто време најмистериознија тема
у теологији. То је главна доктрина у хришћанској теологији – јер

290

без ње не може да се спозна хришћанска вера. Све што је створено базира се на Богу и сам ток историје је област у којој се
остварују Божје намере. Ова доктрина није само од академског
значаја: она има и велики мисионарски и практични значај. Постоје два најутицајнија схватања Бога које људи обично носе
у својим мислима. Једни схватају Бога пре свега као владара,
одвојеног и удаљеног од свих самодовољности овога света, непроменљивог у сваком аспекту свог постојања, као свеодлучујућу и
неодољиву моћ која је свесна свега што ће се икад десити и која
„никад не ризикује“. Други поимају Бога као брижног родитеља
са особинама као што су љубав и осетљивост, великодушност
и осећајност, отвореност и рањивост, више као особу него као
метафизички принцип, која има искуства са светом, реагује на
дешавања, у односу је са људским бићима и у динамичној је интеракцији са њима. Ова два модела систематског теолошког
гледишта одговарају двама погледима на Бога, познатијим као
традиционални и отворени.
10.

ЗАЈЦЕВ, Јевгениј В.
Богословске школе и васпитање за толеранцију / Јевгениј В.
Зајцев // Стр. 131-136.
Појам „толеранција“ формирао се постепено и тај се процес продужава до дана данашњег. Током векова термин „толеранција“
имао је разноврсна значења сходно историјској стварности у којој су разнолика испољавања нетрпељивости захтевала нова средства њеног превладавања. Васпитање за толеранцију не може да
иде путем одрицања апсолутне истине и наметања религијског
плурализма. Потпуно је могуће заштити толеранцију и заједно са
тим тврдити да је Истина, коју проглашава хришћанство, искључива. Природа хришћанског морала је у томе што Бог уважава
човеково самоопредељење – значи, потребно је и да се ми према
њему односимо с уважавањем.

11.



ЈЕРОТИЋ, Владета
Улога хришћана и православног хришћанства у условима савремене кризе / Владета Јеротић // Стр. 13-17.
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Криза данашњег човека, народа и човечанства – општа је криза.
То је најпре криза духа и морала, као последица сумње, а онда и негирања. Творца свега видљивог и невидљивог у даљој и ближој историји људског рода. Све политичке и философске идеје, које су још
биле актуелне у двадесетом веку, исцрпеле су своје могућности,
изневеривши наде њених протагониста и присталица. Остала
је нада у „ново доба“ глобализма и мондијализма, као обновљеног
вида интернационализма и плурализма.
12.

ЈОКСИМОВИЋ, Снежана
Верска толеранција и дистанца / Снежана Јоксимовић, Зорица
Кубурић // Стр. 137-154.
Границе личности и границе верских и националних заједница обезбеђују интегритет и омогућавају неометано функционисање које
подразумева комуникацију између унутрашње и спољашње средине. Свако затварање у ригидну и уплашену заједницу чини је сиромашном и нефункционалном. С друге стране, недостатак граница
прети хаосом и плаши на други начин. Да ли можемо говорити о
улози религије у постављању граница између „нас“ и „њих“. Ако
религије имају функцију у формирању идентитета онда оне одговарају својим верницима на питање „ко смо ми и у шта верујемо“
и „ко су они?“ Живот у мултиетничкој и мултиконфесионалној
средини захтева висок степен толеранције и разумевања за оне
који су другачији и који другачије мисле како се нико не би осећао
угроженим и како би заједница могла да функционише. Подаци о
верској дистанци једног дела младих стављају пред породицу, школу, верске заједнице и друштво у целини озбиљан задатак да код
младих развијају, подстичу и негују толеранцију и разумевање за
друге и другачије.

13.

КУБУРИЋ, Зорица
Веронаука као део реформе образовања / Зорица Кубурић //
Стр. 117-127.
Тренутак у коме живимо, дух је времена који нас одређује. Религија је та која открива смисао, која помаже да се лакше и бе-
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збедније преживи. Божанска је њена идеја. Бесконачно мишљење
– Реч, дато је у форми коначног – за хришћане је то Христос.
Тако религија повезује човека и Бога. Истраживања показују да у
свести средњошколаца, студената и родитеља постоји потреба да знања из области религије буду приступачна у школском
систему, али не у форми поробљавања људског духа, слободе и
развоја, већ као понуда смисла који улива поверење у смисленост
живота.
14.

НАМЛИЂИ, Рифат
Веронаука у школи: да, али како? / Рифат Намлиђи // Стр.
113-116.
На ово питање одговор свакако није нимало лак ни једноставан.
Својевремено, пре Другог светског рата, и неко време после њега,
у школама је постојао такав предмет, и то као обавезан. После
рата он је декретом укинут, и није био у школском програму све
до ове школске године, када је поново на исти начин уведен. Став
институција скоро свих Верских заједница и Цркава по овом питању је исти. Неправда начињена пре 50 година требала је свакако бити исправљена. Тако је нови декрет наишао на њихово пуно
одобравање.

15.

НИЗ, Роман
Веронаука у школама неких европских земаља првенствено
чланица Европске уније / Роман Низ // Стр. 107-108.
Веронаука у основним и средњим школама, одржава се скоро у
свим земљама Европе. Изнимка су само Албанија, Словенија и Русија. Можда још која држава. Међутим, у свакој од земаља која
има веронауку у школама, то је другачије уређено. Тешко је наћи
две земље са истим системом. У Француској постоје чак два система, у два њена региона.

16.



ПАШИЋ, Драган
Правно регулисање верских питања у војсци Југославије /
Драган Пашић // Стр. 161-165.
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Полазећи од научне истине која каже да је човек, поред тога што
је homo politicus, homo economicus, пре свега и изнад свега homo
religious, a то значи религиозно биће, онда, када говоримо о остваривању верских права и слобода у војсци, ми морамо на то гледати
као на остваривање једног од основних људских права.
17.

ПФЕИФЕР, Јакоб
Пастирско писмо о вјеронауку у школи: 06. 2002. неслужбена
верзија / Јакоб Пфеифер // Стр. 109-112.
На већини конференција на којима сам судјеловао са оваквом тематиком, поставља се увијек питање-бојазан како ће вјеронаука
у школи бити проблем јер ће вјеронаука проузрочити разлике, тј.
раздијелит ће и етикетират ће дјецу, зато треба добро размислити о школском вјеронауку. Одговарам: увјерен сам да дјеца неће
правити проблем већ да је проблем код родитеља. Јер, то каже
Исус у Еванђељу: ако се желите спасити будите као дјеца, чисте
душе, ја треба себе да одгајам, ми учимо, ми старији смо учитељи-родитељи.

18.

САНТРАЧ, Александар
Постмодернизам и верска толеранција / Александар Сантрач
// Стр. 177-182.
У модернистичком свету апсолутне некомпатибилности истине и
толеранције покушава се сачувати догматизам истине на уштрб
толерантности. У постмодернистичком свету поетског изражаја истине и Бога покушава се превазићи религиозни догматизам
и нетолерантност жртвовањем концепта апсолутне истине и
истицањем толеранције као религиозне особине par excellence.
Превазилажењем и модернизма и постмодернизма долазимо до
примера Исуса Христа, који је кроз патњу сачувао идентитет
апсолутне истине и нужне толеранције.

19.
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СЕКУЛИЋ, Нада
Укрштање традиције и проблем васпитања / Нада Секулић //
Стр. 77-84.

Моја намера је да укажем на поље испреплетаности које се
данас више него икада раније не може избећи, потцењивати
или прецењивати из строго канонских перспектива, а поготово не у државним школама, а да то нема ограничавајући
ефекат затварања хоризонта деце. Овде чак не говорим о важности екуменизма, што би такође требало да буде једно од
неизоставних питања у контексту осмишљавања веронауке у
школама, већ управо о педагогији, која данас више него икада
упућује на аспекте васпитања везане за развој способности
комуникације, упућује на потребу учења које омогућује да разумемо универзалне вредности учећи да разумемо оно што је
различито.
20.

СТОЈАНОВ, Георги
Религија у Бугарској школи: сфера секуларног образовања /
Георги Стојанов ; превела Златиборка Попов // Стр. 41-44.
Да ли религија треба да се изучава у савременој секуларној школи?
Ово је прилично контроверзно питање и ја сам у многим чланцима
опонирао неким својим виђењима, од којих је један објављен 1996,
у часопису „Наука“. Мој став је потврдан, религија треба да буде
предмет у бугарској секуларној школи и циљеви њеног изучавања
треба да буду: прво, да ученици стекну дубље знање о религији као
феномену духовног живота друштва, и друго, да заштити младе
људе од деструктивног утицаја неких савремених религиозних доктрина и култова.

21.

ФЛЕРЕ, Сергеј
Религија у јавној школи: оријентири за државе у транзицији /
Сергеј Флере // Стр. 31-34.
Тешко је давати општа упутства, а нарочито детаљна упутства
за уређење тако осетљивог подручја, као што је место религије у
образовном процесу, у школи посебно. Па ипак, искуство човечанства и садашња настојања за уређење Европе нуде нека решења
која нису без релевантности.
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22.

ЦВИТКОВИЋ, Иван
Вјеронаука у образовном систему БиХ / Иван Цвитковић //
Стр. 35-40.
Од вишестраначких избора у Босни и Херцеговини (1990) до данас воде се расправе око тога какву едукацију о религијама дати
ученицима у школи. При том се дискусија, често, сводила на дилему: „конфесионални“ или „неконфесионални“ вјеронаук, а да се
претходно није одређивало што се мисли под једним, а што под
другим појмом. А појмовне нејасноће нужно је отклонити како би
се избјегли неспоразуми. Наиме, „конфесионални“ значи супротно
од „неконфесионални“ вјеронаук, али у оба случаја је ријеч о вјеронауку. У овом прилогу користимо појам „вјеронаук“, а под тим
подразумијевамо да су и ученици и наставници исте конфесионалности, те да су програм едукације из религије, уџбеници и наставници под надзором те конфесије.
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(Nikola Knežević, 2012, Savremena politička teologija na Zapadu, Beograd:
Otačnik, str. 202)., 412
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Ислам и модерна држава, Задужбина Андрејевић, Београд, 2012., 297
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Subjektivna evaluacija osećanja krivice studenata pravoslavne i islamske veroispovesti u Srbiji, 487
Суочавање са проблемом смрти, 423
Supstitucija motiva biblijske etičnosti motivima junaštva u usmenoj književnosti, 194
Sustainability in the Break-Even Poin of Crisis and Аgape the Spiritual
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Трансформације религијског идентитета у савременом добу, 467
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