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Резиме

Об но ва и успон ре ли ги је у са вре ме но сти из раз је струк ту-
рал не кри зе ду гог ва ла и исто риј ске ре ста у ра ци је, а са дру ге стра не 
она је и сво је вр сни ду хов ни об лик кри ти ке те кри зе. 

У цен тру ауто ро ве ана ли зе на ла зе се ре ли ги ја и са вре ме но 
дру штво: од нос кри зе и ши ре ње фе но ме на ре ли ги о зно сти и ре тра-
ди ци о на ли за ци је на су прот про це си ма мо дер ни за ци је и се ку ла ри-
за ци је. Аутор ис тра жу је са вре ме не про тив реч но сти нео ли бе рал ног 
мо де ла тран зи ци је и аси ме трич ног ти па мо но цен трич не гло ба ли за-
ци је – ко ји су ге не ри ра ли у са вре ме но сти енорм не со ци јал не не јед-
на ко сти и про ти ву реч но сти из ме ђу Се ве ра и Ју га, из ме ђу бо га тих 
и си ро ма шних дру штве них кла са. У овом кон тек сту, гло ба ли за ци-
је и фраг мен та ци је са вре ме ног дру штва и со ци јал дар ви ни за ци је 
дру штве них од но са, аутор ана ли зи ра оту ђе ни по ло жај чо ве ка у са-
вре ме но сти и из ла же кри ти ку апо ло гет ског по зи ти ви зма у на у ци 
и фи ло зо фи ји, а по себ но раз ма тра ма ни фест ну и ла тент ну уло гу 
ре ли ги је у са вре ме ном дру штву, са по себ ним освр том на Евро пу 
и Бал кан. 

Аутор успон ре ли ги је, а по себ но ре ли гиј ског фун да мен та-
ли зма, по ве зу је са бло ки ра ним про це си ма мо дер ни за ци је и раз во-
ја, под вла че ћи да тран сфор ма ци ја ре ли ги је од об ли ка креaтивног 
ис по ља ва ња чо ве ко вих со цио-пси хо ло шких сна га, у об лик ре гре-
сив не де струк ци је про из и ла зи пре све га из струк ту рал них не јед на-
ко сти и ра зних об ли ка со ци јал ног на си ља у све ту, јер ка ко ис ти че 
јед на мак си ма „Мач сту па на сце ну он да ка да прав да за ка же и за-
ка сни“. 

У про бле ма ти за ци ји ове те ме, аутор афир ми ше те зу да је 
успон ре ли ги је не са мо из раз кри зе са вре ме ног дру штва, већ и 
об лик по бу не про тив апо ло ги је раз мр вље ног ана ли тич ког ума и 
со ци јал них не прав ди. Она је, да кле, са дру ге стра не и сво је вр сна 
кри ти ка де ху ма ни за ци је по ло жа ја чо ве ка и по ку шај об но ве те о ло-
ги је осло бо ђе ња. Аутор по себ но по ен ти ра ме сто и уло гу ре ли ги је у 
раз ви ја њу кул ту ре ми ра, гло ба ли за ци је со ли дар но сти и раз у ме ва-
ња у све ту, ис ти чу ћи да не ма гло бал ног ми ра у све ту без гло бал не 
прав де. 
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, ре ви ва ли за ци ја, кри за, про тив реч но сти и су ко-

би, кул ту ра ми ра.
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УВОД:

ЧОВЕККАОHOMORELIGIOUSИ
МУЛТИКОМПЛЕКСНОБИЋЕ

Човек је мул ти ком плек сно би ће по ли ва лен те струк ту ре: ho-
mo sa pi ens, али и ho mo re li gi o us, ра зум но и осе ћај но/ве ру ју ће би ће. 
Ње гов ан тро по ло шки то та ли тет је без ме ран као ма кро ко смос. Од 
ан ти ке до да нас број ни ис тра жи ва чи су тра га ли за от кри ћем тај не 
чо ве ко ве при ро де, за го нет но за ста ју ћи и ре дук ци о ни стич ки опи-
су ју ћу ту „тр ску ко ја ми сли“, то „нај ве ће чу до при ро де“, за гле да но 
у се бе и зве зда не про сто ре, ужа са ва ју ћи се њи хо вог бес кра ја и ти-
ши не (Па скал). Ра до се се ћа мо Паскаловефи ло зоф ске ме та фо ре: 
„човек је самотрска, најслабија у природи;алитрскаштоми
сли...срцеимаумовањакојеразумнепознаје.СрцеосећаБога,ане
разум.Етоштајевера...“2) У ве зи са овом ком плек сном и про тив-
реч ном чо ве ко вом при ро дом раз ли чи ти су ауто ри ис ти ца ли број не 
дру ге ен ти те те чо ве ко вог би ћа, а Достојевски је за пи сао „човекје
највећатајнаизагонетканасвету“.

У свом ево лу ци о ном раз вит ку у про це су би о ло шког и со ци о-
ло шког очо ве че ња, чо век је упо ре до са раз во јем сво је прак се раз ви-
јао и раз ли чи те об ли ке дру штве не све сти. Ис тра жи ва чи нај че шће 
го во ре о три ета пе у раз во ју ње го ве све сти и по гле да на свет: ре-
ли гиј ска, здра во ра зум ска и на уч на. Исто риј ска прак са по ка зу је да 
се са мо на ни воу ап страк ци је мо гу из дво ји ти ове ета пе, док у дру-
штве ној прак си раз во ја чо ве чан ства ови раз ли чи ти об ли ци све сти 
и по гле да на свет по је ди на ца и дру штве них гру па те ку па ра лел но, 
про жи ма ју ћи се, пре ли ва ју ћи се. То нај бо ље по ка зу је жи ла во ис-
тра ја ва ње ре ли ги је као об ли ка дру штве не све сти кроз ми ле ни ју ме, 
по себ но у усло ви ма са вре ме ног на уч но-тех но ло шког про гре са.

У фи ло зо фи ји и на у ци раз ви је не су раз ли чи те те о ри је о 
узро ци ма на стан ка, струк ту ри и функ ци ји ре ли ги је као об ли ка 
дру штве не све сти. По сто је раз ли чи те кла си фи ка ци је и пре гле ди 
тих те о ри ја да те из угла раз ли чи тих кор пу са са зна ња: би блиј ских 
спи са, фи ло зо фи је ре ли ги је, ан тро по ло ги је ре ли ги је, со ци о ло ги је 
ре ли ги је, пси хо ло ги је ре ли ги је и исто ри је ре ли ги је. Срп ски со ци о-
лог ре ли ги је ЂуроШушњић ис ти че да не ма по вла шће не тач ке гле-
ди шта, од но сно јед но стра но тач не те о ри је о ре ли ги ји, те у сво јој 
сту ди ји Религија I и II (1998) да је пре глед те о ри ја ре ли ги је као: 
те о ри ја о по ре клу, те о ри ја о струк ту ри, те о ри ја о раз во ју, те о ри ја 
о функ ци ји, те о ри ја о об ли ку, те о ри ја о зна че њу, те о ри ја о исти ни 
2) Pa skal, Blez, Refleksijeusamoći, Astim bo, Be o grad, 2003, str. 338.
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и те о ри ја о вред но сти.3) Ин си сти ра њем са мо на до ми на ци ји јед ног 
фак то ра, као екс пли ка тив не ма три це у по је ди ним па ра диг ма ма на 
ни воу ап страк ци је, нај че шће се по ни шта ва мно го плу рал на осно ва 
све та фак то ра, ко ји у де тер ми ни стич ком скло пу про из во де ре ли-
гиј ску свест и нај ра зли чи ти је об ли ке ње ног ис по ља ва ња и ње не 
функ ци је у дру штве ном жи во ту.

У овом ра ду, пред мет ана ли зе је ре ли ги ја као фе но мен, по-
себ но про це си ње не об но ве и ње на уло га у са вре ме но сти. Исто ри ја 
ли те ра ту ре о ре ли ги ји от кри ва нам нај че шће три гру пе фак то ра ко-
ји узро ку ју њен на ста нак и ег зи стен ци ју у дру штву: гно се о ло шки, 
со ци јал ни и ан тро по-пси хо ло шки. У овом ра ду ми ис тра жу је мо, 
пре све га, со ци јал не и ан тро по-пси хо ло шке фак то ре и њи хов ути-
цај на об но ву ре ли ги је у Евро пи и ње ну бу дућ ност. 

Со ци о ло зи ре ли ги је у раз ма тра њу из во ра и узро ка ре ли ги је и 
ре ли ги о зно сти и ње не функ ци је ука зу ју на триузроканастанкаи
опстајања ре ли ги је у дру штву: 1.гносеолошки– не раз ви је ност чо-
ве ко вог са зна ја, дру штве не све сти; 2. социокласни– екс пло а та ци-
ја и со ци јал на не си гур ност дру штве них по ло жа ја дру штве них гру-
па и 3. антрополошко-психолошки (ко нач ност и тро шност људ ских 
жи вот и фа у стов ска те жња ка бес ко нач но сти и тран сце дент но сти).

Просветитељи су пре вас ход но сма тра ли да је ре ли ги ја из-
раз не раз ви је не дру штве не све сти, а цр ква и ње не ин сти ту ци је 
ин стру мен ти за глу пљи ва ња и роп ства. Марксисти, та ко ђе, ре ду ко-
ва но ре ли ги ју тре ти ра ју као про из вод со цио-кла сне се гре га ци је у 
дру штву и об лик чо ве ко ве оту ђе но сти („илу зор но сун це“, „опи јум 
за на род“ – Маркс). Грађанскитеоретичари– ан тро по ло зи, пси хо-
ло зи, со ци о ло зи ре ли ги је от кри ли су ан тро по ло шко-пси хо ло шку, 
со ци јал но-ин те гра тив ну, кул тур но-иден ти тет ску, ег зи стен ци јал ну 
функ ци ју ре ли ги је и ре ли ги о зно сти. 

Кроз исто ри ју па ра лел но су ег зи сти ра ли ови раз ли чи ти узро-
ци ре ли ги о зно сти, пре пли ћу ћи се про жи ма ју ћи се у про це си ма со-
ци ја ли за ци је и акул ту ра ци је, у ин тер ак циј ским од но си ма на ре ла-
ци ји: лич ност, кул ту ра, дру штво. При том се при мар ност и те жи на 
ових узроч них син дро ма ме ња ла кроз исто ри ју, у раз ли чи тим ње-
ним фа за ма и ти по ви ма гло бал них дру штва: тра ди ци о нал ном (про-
то мо дер ном), мо дер ном и пост мо дер ном. На осно ву ис тра жи ва ња 
и хи по те тич ко-ме то до ло шког при сту па мо гли би смо ис та ћи да: 1. 
у тра ди ци о нал ним дру штви ма глав ни узрок на стан ка и ег зи сте ни-
ци је ре ли ги је је сте са знај ни, тј. не раз ви је ност ра ци о нал не све сти; 
2. у мо дер ном ин ду стриј ском дру штву је со ци јал но-кла сни, а у 3. 
3) Ви де ти оп шир ни је о то ме у сту ди ји Ђ. Шу шњи ћа Religija II, Či go ja štam pa, Be o grad, 

1998, str. 187-241.
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пост мо дер ном – ан тро по ло шко-пси хо ло шки фак то ри су узрок на-
стан ка, ег зи стен ци је и жи ла вог оп ста ја ња ре ли ги је. 

КРИЗАИПОВРАТАК
ПОСТСЕКУЛАРНОГДРУШТВА

Живимоудинамичномипротивречномдобу–којејераза
петоизмеђувисокогнаучнотехнолошкогпрогресаидруштвеног
субразвоја (М.Кастелс). Свет је до и ста на рас кр шћу, на ци ви ли за-
циј ском пре ла зу од кла сич ног ин ду стри ја ли зма ка по стин ду стриј-
ској ци ви ли за ци ји и ка пост мо дер ном дру штву. У овај склоп гло-
бал них дру штве них про ме на ре а ли зу је се и тран зи ци ја у фор ми 
исто риј ске ре ста у ра ци је, као и ра ди кал на ак ту ел на кри за ко ја има 
струк ту рал ни ка рак тер и ко ја је ду гог та ла са. У овом кон тек сту су-
о че ни смо са раз ла га њем ста рих струк ту ра и об ли ка дру штве ног 
жи во та и спо ре из град ње но вих дру штве них ин сти ту ци ја, са раз-
ли чи тим об ли ци ма ре гре си је и ано ми је. Су о че ни смо са фе но ме-
ном „жи во та у фраг мен ти ма“ (З. Ба у ман), ре и фи ка ци је и об но ве 
ре ли ги је. На овим про це си ма ин стру мен тал не ра ци о нал но сти и 
ма сов ног по тро шач ког дру штва, „дру штва спек та кла“, све се ви ше 
ја вља фе но мен „уса мље не го ми ле“ и по вла че ње чо ве ка из јав ног 
жи во та. Со ци о ло зи све ви ше го во ре о фе но ме ну ре ви ва ли за ци је 
ре ли ги је, де се ку ла ри за ци је и ре три ба ли за ци је. Хабермас пи ше о 
по врат ку пост се ку лар ног дру штва.

Од Про све ти тељ ства до Ни чеа у фи ло зо фи ји је не ка да по сто-
ја ло до ба под ло зин ком „Богјемртав“. На ше до ба, ис ти че фран цу-
ски фи ло зоф МишелОнфре, је сте пре до ба ње го вог по врат ка.4) О 
ње му со ци о лог ПјерБурдије пи ше као о до бу ра ди кал не струк тур-
не кри зе и нео кон зер ва тив не исто риј ске ре ста у ра ци је, док Јирген
Хабермас на ја вљу је по вра так пост се ку лар ног дру штва, у ко ме се 
про би ја са зна ње о спрем но сти да „фи ло зо фи ја учи од ре ли ги је и 
то не из функ ци о нал них, не го се ћа ју ћи се сво јих ’хе ге ли јан ских 
про це са’ уче ња – и са др жин ских раз ло га“.5) Ука зу ју ћи да је се ку ла-
ри за ци ја дру штва у до ба ко му ни стич ког ате и зма и ин стру мен тал-
не ра ци о нал но сти на уч ног по зи ти ви зма „ис кли зну ла са ко ло се ка“, 
овај еми нент ни фи ло зоф ис ти че да „филозофијаимаразлогадапо
кажеспремностдаучиодрелигијскихтрадиција“6), пред ла жу ћи 
4) Оп шир ни је у: On fre, Mi šel, Ateološkarasprava–fizikametafizike, Rad, Be o grad, 2005.

5) Ha ber mas, Jir gen, Pred po li tič ke osno ve de mo krat ske prav ne dr ža ve, u: Dijalektikasekulari
zacije, Do si je, Be o grad, 2006, str. 27.

6) Исто, стр. 26.
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да се „културнаидруштвенасекуларизацијасхватекаодвостру
ки процес учења који традиције просветитељства, исто тако
каоирелигијскаучењапозиванарефлексијуоњиховимграница
ма“7). Ука зу ју ћи на по тре бу ди ја ло га из ме ђу фи ло зо фа и те о ло га, 
Ха бер мас свој пле до а је по ен ти ра на на чин да се ку лар ни гра ђа ни 
и гра ђа ни-вер ни ци у ли бе рал ној др жа ви да нас тре ба да се оп хо де 
јед ни пре ма дру ги ма, под вла че ћи да „се ку лар ни гра ђа ни не сме ју 
прин ци пи јел но оспо ра ва ти ре ли гиј ским сли ка ма све та по тен ци јал 
исти ни то сти, ни ти сме ју спо ри ти сво јим ре ли ги о зним су гра ђа ни-
ма пра во да је зи ком ре ли ги је да ју до при нос јав ној ди ску си ји“.8)

О узро ци ма ре ви ва ли за ци је ре ли ги је и на ра ста њу фун да мен-
та ли стич ких по кре та у са вре ме но сти 

Жи ви мо у до ба на уч но-тех но ло шког на прет ка и ци ви ли за-
циј ско-со ци јал ног су бра зво ја. Човечанствосеналазинараскршћу 
из ме ђу но вог тех но крат ског пост мо дер ног то та ли та ри зма и пост-
ка пи та ли стич ке ал тер на ти ве.

Урушавање социјализма до ве ло је до су мра ка иде о ло ги је 
тра ди ци о нал не ле ви це и уз ма ха еман ци па тор ских по кре та у све ту. 
По бе дом нео ли бе рал не иде о ло ги је тр жи шног фун да мен та ли зма 
отво рен је пут исто риј ске ре ста у ра ци је и по врат ка на дру штве ну 
и по ли тич ку сце ну сна га кон зер ва ти ви зма. С пра вом при ме ћу је И.
Волерстин да 1989. го ди на озна ча ва не са мо пад со ци ја ли зма, већ 
и кла сич ног ли бе ра ли зма, 200 го ди на по сле по бе де гра ђан ске ре-
во лу ци је (1789).9)

Мондијализацијакапитала у са вре ме но сти, ис по ље на у фор-
ми аси ме трич не гло ба ли за ци је, про из во ди раз ли чи те по сле ди це по 
од но се у гло бал ном свет ском си сте му из ме ђу ње го вих раз ли чи тих 
де ло ва. Она је до ве ла до:

1. ја ча ју струк ту рал них не јед на ко сти и про тив реч но сти из-
ме ђу зе ма ља свет ског цен тра и зе ма ља свет ске по лу пе-
ри фе ри је и пе ри фе ри је;

2. уве ћа ва ју се и за о штра ва ју дис про пор ци је у раз во ју из-
ме ђу Се ве ра и Ју га;

3. рас та па се и ре струк ту и ра мо дел со ци јал не др жа ве бла-
го ста ња; на де лу је пад и из мак со ци јал-де мо крат ског 
мо де ла ка пи та ли зма у Евро пи и све ту;

7) Исто, стр. 16.

8) Исто, стр. 32.

9) Ви де ти оп шир ни је о то ме у: Vo ler stin, Ima nuel, Posleliberalizma, Slu žbe ni gla snik, Be o-
grad, 2005.
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4. ја ча ју про це си ре ко ло ни за ци је, „експлоатацијебезгра
ница“ у гло бал ним, ре ги о нал ним и ло кал ним окви ри ма, 
чи ме се за о штра ва ју кла сне и со ци јал не про тив реч но сти 
и су ко би.

5. об на вља се со ци јал но пи та ње (про блем си ро ма штва, де-
при ва ци је, мар ги на ли за ци је, не за по сле но сти, гла ди, ис-
кљу чи вост) у све ту.

6. уз мак еман ци па тор ских по кре та у све ту пра ћен је об но-
вом и ши ре њем нео кон зер ва тив них иде о ло ги ја де сни це 
и на ра ста њем фун да мен та ли стич ких по кре та (у по ли ти-
ци, кул ту ри и ре ли ги ји).

У овом кон тек сту са вре ме них дру штве них про ме на у све ту, 
обноварелигијскогипојавафундаменталистичкихпокрета об ја-
шња ва се од стра не со ци о ло га:

– као из раз не у спе ха про це са мо дер ни за ци је у зе мља ма у 
раз во ју;

– као по сле ди ца уру ша ва ња со ци ја ли зма;
– као из раз од бра не иден ти те та у усло ви ма аси ме трич ног 

мо де ла гло ба ли за ци је, ко ји до во ди у пи та ње на ци о нал не 
и др жав не су ве ре но сти;

– као ре ак ци ја на струк ту рал но (со ци јал но и сим бо лич ко) 
на си ље у све ту, ко је ма ле на ро де и не раз ви је не зе мље 
до во ди у још под ре ђе ни ји по ло жај за ви сно сти и мар ги-
на ли за ци је;

– као об лик ин стру мен та ли за ци је ре ли ги је у иде о ло шке и 
по ли тич ке свр хе и пре у сме ра ва ње дру штве них су ко ба, 
тј. по ли тич ке и иде о ло шке ка му фла же и ле ги ти ма ци је 
по сто је ћих су ко ба у све ту.

Хантингтонова теорија о сукобу цивилизација, у крај њој 
ин стан ци, из раз је ге о стра те шке тран зи ци је ко ја се зби ла у по-
след њих 20 го ди на у све ту. Она је део ге о кул ту ре зе ма ља свет ског 
цен тра, пре све га САД, и ње ног ви ђе ња про спек ци је свет ских то-
ко ва. Али, она при кри ва ста ње од но са хе ге мо ни је у све ту и же ли 
ам не сти ра ти Аме ри ку и дру ге моћ не зе мље од од го вор но сти. Иза 
Хан тинг то но ве те зе о су ко бу ци ви ли за ци ја и иден ти тет ском су ко-
бу – скри ва се ре ал ност на ра слих струк ту рал них со ци јал них не јед-
на ко сти и на си ља ко је по сто ји у са вре ме ном све ту.

У пра ву је био Ф.Џејмсон кад је твр дио да пост мо дер на кул-
ту ра за пад не ци ви ли за ци је има дво стру ко ли це: јед но гла му ро зно – 
у зна ку „дру штва спек та кла“, а дру го кр ва во – оли че но у енорм ној 



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.231256.

238

екс пло а та ци ји без гра ни ца, тор ту ру, кул ту ру на си ља и смр ти. Или, 
ка ко дру ги ис тра жи ва чи го во ре – о на стан ку уби стве ног капитали
змакатастрофе (Н.Клајн)

Моделасиметричненеолибералнеглобализације у са вре ме-
но сти до во ди до мек до нал ди за ци је дру штва у свет ском цен тру, а у 
оста лим зо на ма свет ског си сте ма про из во ди пе ри фе ри за ци ју при-
вре де, дру штва и кул ту ре. Бо га ти по ста ју све бо га ти ји, а си ро ма-
шни си ро ма шни ји.

Нор ве шки со ци о лог – еко но мист ЕрикРајнер, у сво јој сту ди-
ји „Глобалнаекономија“, ана ли зи ра ју ћи од нос из ме ђу раз ви је них и 
не раз ви је них зе ма ља у све ту, илу стра тив но по ка зу је ка ко се стра-
те ги ја раз во ја и од но са из ме ђу ин ду стриј ски нај ра зви је них зе ма ља 
и оста лог све та ни је про ме ни ла од Ада ма Сми та до да нас. Са мо су 
се ме ња ле фор ме екс пло а та ци је. Бо га ти за др жа ва ју по лу ге мо ћи 
ре про дук ци је ка пи та ла, а не раз ви је ним зе мља ма оста вља ју мр ви-
це. Зе мље Севера др же кљу че ве бо гат ства, а Југ слу жи као из вор 
си ро ви не, јеф ти не рад не сна ге и тр жи ште за ту ђу ро бу. 

У ова квим не рав но прав ним и по ла ри зо ва ним од но си ма 
у свет ском си сте му, су ве ре ни тет на ци о нал них др жа ва, ка ко пи-
ше Кристофер Лаш, дво стру ко је на пад нут.10) Спо ља, про це си ма 
гло ба ли за ци је, а из ну тра на ра ста њем се па ра ти стич ких по кре та; 
на де лу је об но ва ре ли гиј ског фе но ме на, ре тра ди ци о на ли за ци ја 
кул тур них обра за ца и по ја ва фун да мен та ли стич ких, ре ли гиј ских 
и по ли тич ких по кре та. Фундаментализам у на шој са вре ме но сти 
ни је би о ло шки про из вод, већ из раз од ре ђе них дру штве них од но са 
у све ту. Као што је по ја ва анар хи зма у све ту би ла ре ак ци ја на ин-
те гра ци ју со ци јал-де мо кра ти је у вла да ју ћи по ре дак, та ко се да нас 
фун да мен та ли зам ја вља као ре ак ци ја на струк ту рал не не јед на ко-
сти и со ци јал но на си ље у све ту. По ја ва ре ли гиј ског и по ли тич ког 
фун да мен та ли зма нај че шће су ре ак ци ја на агре сив ну мон ди ја ли за-
ци ју ка пи та ла и аро гант ну по ли ти ку но вог Ле ви ја та на, тј. свет ског 
го спо да ра мо ћи и ње го ве прак се не кон тро ли са ног др жав ног те ро-
ри зма. Она је од го вор и на мо дел нео ли бе рал не гло ба ли за ци је, као 
об лик еко ном ске екс пло а та ци је без гра ни ца (нор ми, стан дар да). На 
по ли тич ку хе ге мо ни ју, без кон тро ле и огра ни че ња и на кул тур ну 
хе ге мо ни ју, као из раз сим бо лич ке мо ћи и на си ља у све ту. 

Не прав да ју ћи ни је дан об ли ка те ро ри зма у све ту, ва ља ис та-
ћи да се фун да мен та ли зам ја вља и као из раз не мо ћи, тј. не га тив не 
кон тра мо ћи, мар ги на ли зо ва них, по ни же них и обез вре ђи них гру па 
и на ро да, ко јом се же ли оспо ри ти вла да ју ћа кул ту ра, аме ри ка ни-
10) Оп шир ни је у: Laš, Kri sto fer, Pobunaelitaiizdajademokratije, Sve to vi, No vi Sad, 1996, str. 

49.
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за ци ја све та и ши ре ња нео ко ло ни јал не кул ту ре за ви сне мо дер ни-
за ци је. У усло ви ма аси ме трич не гло ба ли за ци је, ка да моћ не но ве 
тех но ло ги је умре жа ва ју свет, ка да тр жи ште по ста је гло бал но, по-
ли тич ке гра ни це тран спа рент не, култура(геокултура)постајепо
следњибедемодбранеидентитетаиформакултурноготпора.11) 
По сред ством ње ма ли на ро ди же ле са чу ва ти ду шу и пра во на кул-
тур ну раз ли чи тост. Нај зад, тре ба под ву ћи да су у пра ву они ауто ри 
ко ји твр де да у по след њих 100 го ди на, а по себ но на кра ју XX ве ка 
и на пра гу но вог ми ле ни ју ма, на ста ју про ме не у ли ку гло бал них 
ме га трен до ва: одгеополитикенапочеткуXXвека,кагеоекономији
накрајувекаикагеокултуриуXXIвеку. На рав но, ове ме га трен до-
ве тре ба по ве за ти и са су штин ским про ме на ма у струк ту ри и ди-
на ми ци мо дер ног дру штва, са про ме на ма у рас по де ли дру штве не 
мо ћи. У том кон тек сту, тре ба ре ћи да уме сто Хан тинг то но ве те о ри-
је о су ко бу ци ви ли за ци ја, требаистраживатипретпоставкеза
дијалогипартнерстворазличитихцивилизацијаикултура. Из ве-
сно је да немаглобалногмирабезглобалнеправде. Све док по сто ји 
струк ту рал но на си ље, оно ће про из во ди ти и не прав ду и су ко бе. Ни 
ре ли ги је, ни ти на ро ди и дру штве ни по кре ти ни су са ми по се би зло, 
већ то по ста ју у од ре ђе ном кон тек сту ка да су ин хи би ра ни, ре ду ко-
ва ни и де ху ма ни зо ва ни у дру штве ним од но си ма, ан та го ни стич ком 
си сте му рас по де ле дру штве не мо ћи. 

НЕКЕХИПОТЕЗЕУПОТРАЗИ
ЗАСОЦИОЛОШКИМОДГОВОРОМО

МОГУЋИМУЗРОЦИМАОБНОВЕРЕЛИГИЈЕ
УСВЕТУИЊЕНУБУДУЋНОСТУ21.ВЕКУ

На осно ву ли те ра ту ре и те о риј ско-ем пи риј ских ис тра жи ва-
ња, мо гли би смо де фи ни са ти неколикомогућих(хипо)теза о узро-
ци ма об но ве ре ли ги је у Евро пи и све ту.

Прво, да је об но ва ре ли ги је из раз не у спе ха мо дер ни за ци је, 
пре све га, у зе мља ма тре ћег све та и ши ре, те да, ка ко ис ти че Пи тер 
Л. Бер гер, „уза луд је дан број со ци о ло га ре ли ги је по ку ша ва да спа-
се ста ру се ку ла ри за ци о ну те о ри ју не чим што бих ја на звао бор бом 
11) Оп шир ни је о то ме у ауто ро вом ра ду: Mi tro vić, Lju bi ša, Pra vo sla vlje – štit i be dem pro tiv 

du hov ne ko lo ni za ci je, u: DvehiljadegodinahrišćanstvanaBalkanu, JU NIR, Niš, 2001, str. 
130-134.
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за те зу: мо дер ни за ци ја усло вља ва се ку ла ри за ци ју... сма трам ову те-
зу из у зет но не у бе дљи вом“.12) 

Друго, гло бал на еко ном ска и со ци јал на кри за и пад ве ли ких 
иде о ло ги ја, им пло зи ја со ци ја ли зма, омо гу ћи ли су ши ре ње ре ли ги-
о зно сти и ре тра ди ци о на ли за ци је и де се ку ла ри за ци је све та.

Треће, тран зи ци ја као исто риј ска ре ста у ра ци ја, за у ста ви ла је 
про цес се ку ла ри за ци је у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма и отво-
ри ла пут ре а фир ма ци ји пред мо дер них об ли ка жи во та (рас пад дру-
штва, пад у за јед ни цу и ши ре ње ре ли ги о зно сти).

Четврто, об но ва ре ли ги је ја вља се и као ре ак ци ја на на гла-
ше ну ма те ри ја ли стич ку, тр жи шну и по тро шач ку ори јен та ци ју за-
пад них зе ма ља. Об но ва ре ли ги је се ја вља као ре ак ци ја на оту ђе ње 
чо ве ка у ма сов ном по тро шач ком дру штву, ко је про из во ди „уса-
мље ну го ми лу“. С пра вом је Хе дер Ен те ринг Кин дер га тен пи сао: 
„Ми то ви су шти то ви про тив со ци јал не и ду хов не ку ге ко ју про из-
во ди по тро шач ки XX век“. 

Пето, гло ба ли за ци ја као мек до нал ди за ци ја, отво ри ла је пут 
ду хов ној ре ко ло ни за ци ји, те се у том сми слу об но ва ре ли ги је узи-
ма као штит и бе дем за очу ва ње кул тур них иден ти те та, по себ но 
ма лих на ро да.

Шесто, оним тем пом ко јим се Европ ска уни ја одва ја од со-
ци јал де мо крат ског мо де ла ка пи та ли зма (со ци јал не др жа ве бла го-
ста ња) и у њој по чи ње до ми ни ра ти нео ли бе рал ни плу то крат ски 
си стем ка пи та ли зма, уве ћа ва ће се со ци јал не не јед на ко сти, со ци-
јал не про тив реч но сти и на си ље, ма сов на не си гур ност љу ди, со ци-
јал но пи та ње и ре ли ги ја у Евро пи.

Седмо, ак ту ел на гло бал на еко ном ска кри за, као из раз нео ли-
бе рал не стра те ги је раз во ја и по хле пе свет ске бан ко кра ти је, сво јим 
по сле ди ца ма – гло ба ли за ци јом ри зи ка – ши ром пла не те до но си 
со ци јал ну не си гур ност, фраг мен ти ра ност и пад број них кла са и 
сло је ва; она та ко ђе пред ста вља осно ву ши ре ња ре ли ги је у са вре-
ме но сти. Тре ба ре ћи и да ће у за ви сно сти од тем па ели ми на ци је 
жа ри шног син дро ма, оли че ног у струк ту рал ним не јед на ко сти ма у 
све ту, за ви сти и то да ли ће ре ви ва ли за ци ја ре ли ги је пред ста вља ти 
про ла зни фе но мен или по ја ву „ду гог ва ла“.

Осмо, об но ва ре ли ги је мо же по мо ћи ре а фир ма ци ји вред но-
сти иде ја кул ту ре ми ра ме ђу љу ди ма и на ро ди ма, ко ји при па да ју 
раз ли чи тим кул ту ра ма, ра са ма, иде о ло ги јам, по ли тич ким си сте ми-
ма.
12) Ber ger, Pi ter L. De se ku la ri za ci ja sve ta: op šti pre gled, u: Desekularizacijasveta–oživljavanje

religijeisvetskepolitike, Me di te ran Pu blis hing, No vi Sad, 2008, str. 23.
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Девето, нај зад, ре ли ги ја мо же, као об лик илу зор не све сти 
(„опи јум за на род“...), би ти и фак тор оту ђе ња чо ве ка у са вре ме ном 
дру штву, али и фак тор те о ло ги је осло бо ђе ња, тј. мо би ли за ци је со-
ци јал не енер ги је ма са за дру штве ну ин те гра ци ју и со ци јал ну мо-
бил ност на пла ну бор бе про тив со ци јал не не прав де, а за еко ном ски 
и кул тур ни пре по род дру штва, ње гов раз вој и еман ци па ци ју чо ве-
ка. 

Ов де да је мо кра ћи осврт на не ке од ових из во ра/узро ка ре ви-
ва ли за ци је ре ли ги је у Евро пи и све ту.

1.Неолибералнатранзиција
каоисторијскаконзервативнарестаурација,
основајеобноверелигијекрајем20.века

ипочеткомновогмиленијума.

ИмануелВолерстин је у сво јој сту ди ји После либерализма 
ус твр дио да 1989-та го ди на не зна чи са мо им пло зи ју со ци ја ли зма, 
већ да је озна чи ла и слом вред но сти кла сич ног ли бе ра ли зма. Он 
ис ти че да је из вр ше но по ти ски ва ње две моћ не иде о ло ги је – ли бе-
ра ли зма и со ци ја ли зма, ко је су на из ме нич но вла да ли у по след ња 
два ве ка у Евро пи и све ту, а да је отво рен про стор за из ла зак на 
сце ну сна га нео кон зер ва тив не иде о ло ги је и об ли ка дру штве не све-
сти, као и ути ра ње пу та ожи вља ва њу пу та пред мо дер ним об ли ци-
ма дру штве не прак се. На овом фо ну из „по дру ма“ и „ка та ком би“ 
по ти сну те ко лек тив не све сти из би ла је на дру штве ну сце ну и ре-
ли ги ја, ко ја са да у ре ал ним со ци јал ним про тив реч но сти ма и су ко-
би ма, не спо кој стви ма са вре ме ног све та и чо ве ка, тра жи и на ла зи 
хра ну за свој ле ги ти ми тет и ши ре ње. На Ис то ку, про сто ру бив ше 
со ци ја ли стич ке за јед ни це, она пред ста вља кул тур ну за ме ну за про-
па лу иде о ло ги ју и сна жан ин стру мент кон стру и са ња иден ти те та. 

Неолиберализам сво јом док три ном шо ка до вео је до успо на 
„ка пи та ли зма ка та стро фе“ (Н. Клајн). Ра ди кал на ре при ва ти за ци ја, 
ли бе ра ли за ци ја и де ре гу ла ци ја – про из ве ли су струк ту рал не со ци-
јал не не јед на ко сти, на си ље и со ци јал дар ви ни за ци ју дру штве них 
од но са. Из ових ре ал них про тив реч но сти и ано ми је у на ци о нал-
ним и гло бал ним дру штве ним окви ри ма, број не дру штве не гру пе 
до жи ве ле су со ци јал ни пад; на шле су се у ста њу шо ка, кул тур не 
тра у ме (П. Штомп ка) и мо рал не па ни ке (К. Томп сон). Да кле, из 
не ста бил но сти дру штве ног по ло жа ја и со ци јал не не си гур но сти и 
де фи ци та иде о ло шког це мен та, број не дру штве не гру пе по тра жи-
ле су ду хов ну уте ху и спас у ре ли ги ји и у окри љу цр кве. Ко ло не 
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вер ни ка би ле су све ве ће и ве ће. Ме ђу њи ма је све ви ше би ло бив-
ших ате и ста и без бо жни ка, али и но ве мла де ге не ра ци је ко ја је у 
„тран зи ци о ном ха о су“ до жи ве ла мо рал но не спо кој ство. То је би ло 
плод но тле за об но ву и екс пан зи ју ре ли ги је и цр кве ну па стир ску 
ми си ју. Она је по че ла на гло оба вља ти, по ред ду хов не, и со ци јал но-
ин те гра циј ску уло гу у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма. По че ла је 
за ме њи ва ти уло гу иде о ло ги је и ме си јан ску уло гу пар ти је; ре ли ги ја 
и цр ква пре у зе ле су кул тур но-иден ти тет ска и со цио-ин те гра циј ску 
уло гу.

2.СпецифичностузрокаобноверелигијенаЗападу

Об но ва ре ли ги је на За па ду на ста ла је као ре ак ци ја на се бич-
ни ма те ри ја ли зам и по зи ти ви зам, на пре те ра ну ра ци о на ли за ци ју, 
фор ма ли за ци ју и би ро кра ти за ци ју, на про це се „мек до нал ди за ци-
је дру штва“. Она је та ко ђе, ре ак ци ја на со ци јал-дар ви ни за ци ју 
од но са у усло ви ма успо на „ка пи та ли зма ка та стро фе“ и ши ре ња 
фе но ме на „уса мље не го ми ле“ у ур ба ном ма сов ном по тор шач ком 
дру штву, где су ра ци о на ли за ци ја и ма сов на кул ту ра, до ве ли до без-
ду шне тех ни ци за ци је од но са, ду хов не обез лич но сти и оту ђе но сти 
лич но сти. За пад је сво јим без ду шним ра ци о на ли змом и вул гар ним 
ма те ри ја ли змом дав но об ја вио смрт Бо гу и крај исто ри је, и по ди-
гао на пи ја де стал но ве ре ли ги је Бо га Ма мо на, „мит о злат ном те ле-
ту“ („вре ме је но вац“). Ње му је да нас све под ре ђе но, и еко но ми ја, 
и по ли ти ка и кул ту ра. Сво је „вред но сти“ он гло ба ли за ци јом же ли 
„ми лом или си лом“ да пла не тар но ши ри. Као ре ак ци ја на ову ре ли-
ги ју ра ста и успе ха, ре ли ги ју сре ће по сва ку це ну (С. Крав чен ко), 
мек до нал ди за ци ју и хи бри ди за ци ју кул ту ре, има мо по ја ву ато ми-
за ци је ре ли ги је, по ја ву но вог па га ни зма, мно же ње сек ти, мр вље ње 
и дез ин те гра ци је ве ли ких ре ли ги ја. У та квој кул ту ри све је ви ше 
зи ме не за до вољ ства и се бич но сти. Об ја вив ши сво јим ра ци о на ли-
змом јав ну смрт Бо га, да нас на За па ду је и Бог при ва ти зо ван и оте-
ран у сфе ру при ват но сти и лич них кул то ва. Об ли ке ин ди ви ду ал не 
и ко лек тив не фру стри ра но сти и не у ро за, све ве ћи број Аме ри ка на-
ца ле чи код свог пси хи ја тра, све је ви ше на си ља и кул ту ре смр ти у 
жи во ту, на фил му, у ли те ра ту ри. По раз не су по сле ди це ова кве ори-
јен та ци је у дру штву на со ци ја ли за ци ју и раз вој лич но сти, по себ но 
мла де ге не ра ци је. Због та кве се бич не ин ди ви ду а ли за ци је или, ка ко 
Бер ђа јев ка же „де мон ског ин ди ви ду а ли зма“ и со ци јал-дар ви ни за-
ци је од но са у дру штву, не ки би по но во за ва пи ли по пут До сто јев-
ског: ИкаданебиБогпостојао,требалобигаизмислити!
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3.Глобалнипланетарнидруштвени
проблемикаофакторобноверелигије

У на шој са вре ме но сти све ви ше на ра ста фе но мен гло бал них 
дру штве них про бле ма у све ту, као што су: про блем си ро ма штва и 
гла ди, ис цр пље ност енер ге на та, не раз ви је но сти и еко ло шке угро-
же но сти, кри ми на ла, те ро ри зма, про тив реч но сти Се ве ра и Ју га, 
мо гућ ност из би ја ња ну кле ар ног ра та, ак ту ел на еко ном ска кри за... 
Све ове по ја ве у на шој са вре ме но сти чи не жи вот љу ди не из ве сним 
и не спо кој ним. Из го ди не у го ди ну, ста ње ег зи стен ци јал не не ла-
год но сти, не си гур но сти и те ско бе, упр кос тех но ло шком про гре-
су, по ја ча ва се у жи во ту са вре ме ног чо ве ка. Љу ди гу бе кон тро лу 
над соп стве ним про из во ди ма и ин сти ту ци ја ма. Оту да чо век тра-
жи уте ху, илу зор ну рав но те жу у ре ли ги ји или бе жи у свет дро ге, 
за ви сно сти и де струк тив ног на си ља. У овом кон тек сту, да кле, из 
ег зи стен ци јал не те ско бе и не из ве сне пер спек ти ве – по ја ча ва ју се 
ан тро по ло шко-пси хо ло шки узро ци за на ста нак, одр жа ва ње и екс-
пан зи ју ре ли ги је у са вре ме но сти.

Са вре ме ни на чин про из вод ње је пре да тор ски, уби лач ки, 
оли чен у „ка пи та ли зму ка та стро фе“, ко ји сво јом енорм ном екс пло-
а та ци јом, со ци јал ним и сим бо лич ким на си љем, сва ко днев но уби-
ја и те ло и ду шу чо ве ка. Упра во за то, из тог про тив реч ја, но вог 
рас пе ћа Хри ста и чо ве ка од стра не ви дљи вих и не ви дљи вих ме ха-
ни за ма екс пло а та ци је и ма ни пу ла ци је „Ве ли ке зве ри“, Ор ве ло вог 
„Ве ли ког бра та“ и со ци јал дар ви ни стич ког и „ми ли та ри стич ког ху-
ма ни зма“, до дат но се усло жња ва ле пе за фак то ра ко ји чи не ре ли-
ги ју по след њим уто чи штем на де, уте хе и спа се ња за све пре зре не, 
од ба че не, по ни же не и увре ђе не у са вре ме ном све ту. 

ОСВРТНАРЕЗУЛТАТЕ
ЈЕДНОГСОЦИОЛОШКОГИСТРАЖИВАЊА
ОУМЕШАНОСТИРЕЛИГИЈСКОГФАКТОРА
УЕТНИЧКИМИГРАЂАНСКИМСУКОБИМА

НАБАЛКАНУДЕВЕДЕСЕТИХГОДИНА20.ВЕКА13)

Балкан, кроз исто ри ју и у са вре ме но сти, пред ста вља ге о про-
стор на ко ме се се ку лу ко ви ра зних кул ту ра и ци ви ли за ци ја, а пре 
13) Ис тра жи ва ње је оба вље но у окви ру ма кро про јек та „Кул ту ра ми ра, иден ти те ти и ме-

ђу ет нич ки од но си у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су евро ин те гра ци је“ (149014Д), ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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све га три ве ли ке ре ли гиј ске кул ту ре: пра во сла вље, ка то ли чан ство 
и ислам. Због свог ге о по ли тич ког по ло жа ја он је пред ста вљао иза-
зов ве ли ким си ла ма због њи хо вих ге о стра те шких ин те ре са. Оту да 
је на овом про сто ру увек у свет ским за о кре ти ма би ло ло мо ва. Ни-
је дан ве ли ки свет ски или ре ги о нал ни рат кроз исто ри ју ни је за-
о би шао ово под руч је. Има ју ћи у ви ду цен трал ни по ло жај бив ше 
Ју го сла ви је, као мул ти ет нич ке и мул ти ре ли гиј ске др жа ве и Ср би је 
као пра во слав не зе мље, оне су се због све га то га на шле на уда ру 
раз би ја ња и дез ин те гра ци је. О Бал ка ну, као ве ри зи ме ђу све то ви-
ма, срп ска спи са те љи ца ИсидораСекулић, из ме ђу оста лог је пи-
са ла: „Бал кан има, од ства ра ња зе мље, кроз ве ко ве, ар хи тек ту ру 
дру ма и ха на... Бал кан је јед но ве ли ко гро бље ра зних го спо да ре ња 
и ци ви ли за ци ја“. А ру ски ге о по ли ти чар АлександарДугин– о ге о-
по ли тич ком по ло жа ју Ср би је и Ср ба, у сво јој сту ди ји „Осно ви ге о-
по ли ти ке“, пи ше: „Ко кон тро ли ше Ср би ју, кон тро ли ше Бал кан; ко 
кон тро ли ше Бал кан кон тро ли ше огро ман ме ди те ран ски стра те шки 
ре ги он. То је ге о по ли тич ки ак си ом за ко ји Ср би та ко ску по пла ћа ју 
у сво јој исто ри ји.“14)

Бал кан, као ре ги он са по ли тич ки не са вр ше ним гра ни ца ма, 
кроз исто ри ју и у са вре ме но сти при мер је су сре та ња и су ко ба раз-
ли чи тих ре ли гиј ских кул ту ра. У мир ним ево лу тив ним пе ри о ди ма 
ње го вог раз во ја, по пра ви лу, ет нич ка, ре ли гиј ска и кон фе си о нал на 
ша ре но ли кост на ово ме про сто ру су ко ег зи сти ра ли. Ти ци ви ли за-
циј ски кон тра сти као да но се од ре ђе ну драж раз ли ка бал кан ског 
ет нич ког и ре ли гиј ског кок те ла. Нај бо љи опис тог све та дао је но-
бе ло вац Иво Ан дрић у сво јој док тор ској ди сер та ци ји и ро ма ни ма 
на при ме ру Бо сне ка да ка же: „Ов де као и да вре ме раз ли чи то от ку-
ца ва са цр кве, ка те дра ле или џа ми је; да се у Бо сни стра сни је љу би, 
али још стра шни је мр зи“. Иако жи ве у па ра лел ним ре ли гиј ским 
све то ви ма, ста нов ни ци су на ви кли да по шту ју „све мир по гле да“ 
су се да свог. На су прот то ме, у не мир ним пе ри о ди ма, су ко ба и ра-
то ва, или ка ко Ћо сић пи ше у „вре ме ни ма смр ти“, тај нар ци зам ма-
лих раз ли ка као да се пре тва ра у фа тал ну коб, а вер ске раз ли ке 
ин стру мен та ли зу ју од стра не уну тра шњих по ли тич ких си ла или 
ме ђу на род ног фак то ра, а све у функ ци ји ет но по ли ти ке и рат нич ког 
ро до љу бља, ка да се крст „пре тва ра“ у нож. А ка да пла не бал кан-
ско „бу ре ба ру та“, он да по те че мо ре кр ви. Пре бо га та је же тва бо га 
Мар са. Ни чу но ве Ће ле-ку ле. Ши ре се омра зе ме ђу љу ди ма и на ро-
ди ма, озле ђу ју ста ре ра не. Ра сте ве ћи број си ро чи ћа у до мо ви на не-
го ли но во ро ђен ча ди. Не сре ћа и авет бе де, по пут ку ге, ула зе и ши ре 
14)  Du gin, Alek san dar, Osnovigeopolitike, Eko pres, Zre nja nin, 2004, str. 5.
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се у људ ске до мо ве. Овај по жар он да се га си спољ ном ар би тра жом 
ве ли ких си ла, ко ји су и са ми пи ро ма ни, ли це мер но угра ђу ју ћи свој 
ин те рес у упра вља њу кри зом и пост кон фликт ном те ра пи јом „за ле-
чу ју ћи ра не“. По пра ви лу, ре цеп том „де о бом бал кан ских на ро да“ и 
пра вље њем но вих гра ни ца и но вих др жа ва. То је, ре као бих, сво је-
вр сни бал кан ски исто риј ски крвавиициничнипарадокс, ко ји се као 
фа тал ни ко ло врат на овом про сто ру по вам пи ру је и мор бид но вра ћа 
да на пла ти свој да нак у кр ви. 

Ет нич ки и гра ђан ски су ко би из де ве де се тих го ди на 20-ог ве-
ка на про сто ру бив ше Ју го сла ви је са мо су још је дан до каз о ак ту-
ел но сти ге о по ли ти ке и упле те но сти ге о стра те шких ин те ре са САД 
и Не мач ке на Бал ка ну у дез ин те гра ци ји јед не мул ти ет нич ке зе мље. 
Ре ли гиј ске и ет нич ке раз ли ке ов де су ин стру мен та ли зо ва не у ге о-
по ли тич ке ци ље ве: да се по сле им пло зи је со ци ја ли зма Ју го сла ви ја 
по де ли, да јој се на мет не нео ли бе рал ни мо дел тран зи ци је и за ви-
сне мо дер ни за ци је, ко ји је да ље до вео до пе ри фе ри за ци је при вре-
де, дру штва и кул ту ре, до ства ра ња па ту ља стих др жа ви ца, укљу чу-
ју ћи и но во про гла ше ну др жа ву Ко со во; реч ју, до ре ко ло ни за ци је и 
про тек то ра ци је овог про сто ра и ње го ве ге о по ли тич ке тран зи ци је.

Центарзасоциолошкаистраживања Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Ни шу пет на е стак го ди на спро во ди ис тра жи ва ња о уло зи 
кул ту ре у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма у тран зи ци ји на Бал-
ка ну. То ком 2004. и 2007. го ди не, на про сто ру Ср би је, Ма ке до ни је 
и Бу гар ске ре а ли зо ва на су два ем пи риј ска ис тра жи ва ња на те му 
ква ли тет кул тур них и ме ђу ет нич ких од но са и пер цеп ци ја ин вол-
ви ра но сти ре ли гиј ског фак то ра у су ко би ма на Бал ка ну. Ре зул та ти 
ових ис тра жи ва ња об ја вље ни су у збор ни ци ма ра до ва „Кул тур ни 
и ет нич ки од но си на Бал ка ну – мо гућ ност ре ги о нал не и европ ске 
ин те гра ци је“ (2006) и „Ква ли тет ме ђу ет нич ких од но са и кул ту ра 
ми ра на Бал ка ну“ (2008).

 На ре а ли зи ва ном стра ти фи ко ва ном узор ку од 1650 ис пи та-
ни ка у Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бу гар ској 2007. го ди не спро ве де но је 
ан кет но ис тра жи ва ње на те му „Ква ли тет ме ђу ет нич ких од но са и 
кул ту ра ми ра на Бал ка ну“. Ов де да је мо кра ћи осврт на ре зул та те 
овог ис тра жи ва ња са ста но ви шта пер цеп ци је уло ге по је ди них фак-
то ра, а по себ но ре ли ги је, у про из во ђе њу кри зе и су ко ба на Бал ка ну.
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Та бе ла 1.
По Ва шем ми шље њу су ко бе у савременом 

све ту иза зи ва ју пре све га:
%

Раз ли ке у ре ли гиј ској при пад но сти 20.4
Иде о ло шке раз ли ке 10.8
Ме ша ње ве ли ких си ла 46.5
Раз ли ке у бо гат ству из ме ђу појединаца и дру штве них гру па 10.1
Раз ли ке у бо гат ству из ме ђу др жа ва и на ро да 12.2
Укуп но 100.0

 Из вор: Lj. Mi tro vić, Raz voj i evro in te gra ci ja Bal ka na kao pret-
po stav ka una pre đe nja kva li te ta me đu et nič kih od no sa i  afir ma-
ci je kul tu re mi ra, u: Kva li tet me đu et nič kih od no sa i kul tu ra mi ra 
na Bal ka nu, Fi lo zof ski fa kul tet, Niš, 2008, str. 137.
Као што по ка зу ју ку му ла тив ни ре зул та ти ем пи риј ског ан-

кет ног ис тра жи ва ња из 2007, ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да су ко-
бе у са вре ме ном све ту иза зи ва ју, пре све га, ме ша ње ве ли ких си ла 
(46,5%), а по том раз ли ке у ре ли гиј ској при пад но сти (20,4%); тек 
на тре ћем ме сту су раз ли ке у бо гат ству из ме ђу др жа ва и на ро да 
(12,2%), док иде о ло шки раз ло зи у ди стри бу ци ји од го во ра пар ти-
ци пи ра ју са 10,8%.

Та бе ла 2.
По Ва шем ми шље њу, су ко би на Бал ка ну то ком про-

те кле две де це ни је на ста ли су као ре зул тат:
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Сла жем се 76.2 61.6 80.1 57.8 36.9 43.7 28.4
Нео д лу чан сам 11.4 20.7 11.4 20.0 27.0 20.7 24.5
Не сла жем се 6.1 10.2 3.9 15.6 23.3 24.6 34.4
Не мо гу да 
про це ним 6.3 7.6 4.6 6.6 12.8 11.0 12.7

Укуп но 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 Извор: Lj. Mi tro vić, исто, стр. 137.
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Ана ли зи ра ју ли се ре зул та ти ан кет ног ис тра жи ва ња ве за ни 
за пер цеп ци ју мо гу ћих узро ка на стан ка су ко ба на Бал ка ну у про-
те кле две де це ни је, за па зи ће се сле де ћи при о ри тет фак то ра: на пр-
вом ме сту је ме ша ње стра них си ла (80,1%), на дру гом су ин те ре си 
по ли тич ких ели та (76,2%), на тре ћем су на ци о на ли зми бал кан-
ских на ро да (61,6%), док се су коб раз ли чи тих ре ли ги ја, као фак тор 
узро ко ва ња мо гу ћих су ко ба, на ла зи на че твр том ме сту са (57,8%), 
а еко ном ска не раз ви је ност је на пе том ме сту (43,7%). Реч ју, ис тра-
жи ва ње по ка зу је да се пер цеп ци ја дру штве них су ко ба фо ку си ра на 
ре ме ти лач ко деј ство стра них си ла због њи хо вих ге о по ли тич ких и 
ге о стра те шких ин те ре са или, пак, на ет но цен три стич ке ин те ре се 
по ли тич ких ели та.

Та бе ла 3. 
ВЕР СКА НЕ ТР ПЕ ЉИ ВОСТ И МИР НА  

БАЛ КА НУ (Три зе мље)
“Да ли, по Ва шем ми шље њу, ре ли гиј ска не-

трпе љи вост угро жа ва мир на Бал ка ну?”

МО ДА ЛИ ТЕТ Ср би ја Ма ке до ни ја Бу гар ска

% % %

Да 46,0 30,4 38,6

Да, до не кле 36,6 49,1 34,3

Не 9,4 15,1 15,1

Немам став 8,1 12,4 12,0 
Извор: Dra go ljub B. Đor đe vić, Ko je re me ti lač ki fak tor u Sr bi ji, Ma ke-

do ni ji i Bu gar skoj: re li gi je, ver ske za jed ni ce ili na ci o nal ne ma-
nji ne? u: Kva li tet me đu et nič kih od no sa i kul tu ra mi ra na Bal ka-
nu, Fi lo zof ski fa kul tet, Niš, 2008, str. 112.
Бли же ис тра жи ва ње ста во ва ис пи та ни ка о вер ској не тр пе-

љи во сти и ми ру на Бал ка ну по ка зу је да ре ли гиј ска не тр пе љи вост 
угро жа ва мир на Бал ка ну, осо би то у оним зе мља ма у ко ји ма се 
до ди ру ју раз ли чи те кон фе си је (пра во сла вље, ка то ли чан ство и 
ислам).
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Та бе ла 4.
ВЕР СКЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ И НЕ ТР ПЕ ЉИ ВОСТ 
“Ко ја ре ли гиј ска за јед ни ца ис по ља ва нај ве-

ћи сте пен ре ли гиј ске не тр пе љи во сти?”
Србија Македонија Бугарска

МО ДА ЛИ ТЕТ Н % Н % Н %

Пра во слав на цр ква
Ислам ска за јед ни ца
Ри мо ка то лич ка цр ква
Про те стант ске за јед ни це
Не знам
Не желим да одговорим

10
257
97
15
124
35

1,9
47,8
18,0
2,8
23,0
6,5

41
221
10
6

178
88

7,5
40,6
1,8
1,1
32,7
16,2

14
324
7
20
108
67

2,6
60,0
1,3
3,7
20,0
12,4

УКУП НО 538 100,0 544 100 540 100
Извор: Dra go ljub B. Đor đe vić, исто, стр. 113.

Пер цеп ци ја ис пи та ни ка у три ма зе мља ма о то ме ко ја ре ли-
гиј ска за јед ни ца ис по ља ва нај ве ћи сте пен ре ли гиј ске не тр пе љи во-
сти по ка зу је сле де ће: у Ср би ји сма тра ју да је то ислам ска за јед ни ца 
(47,8%), у Ма ке до ни ји је, та ко ђе, ислам ска за јед ни ца (40,6%), док 
је у Бу гар ској тај про це нат нај ви ши (60,0%). С об зи ром на ди стри-
бу ци ју од го во ра мо же се кон ста то ва ти да ис пи та ни ци сма тра ју да 
ислам ска за јед ни ца из ра жа ва нај ви ши сте пен ре ли гиј ске не тр пе-
љи во сти и да у том сми слу пред ста вља ре ме ти лач ки фак тор.15)

Реисламизација бал кан ског про сто ра до шла је да нас не са мо 
као из раз рас па да бив ше Ју го сла ви је и ра та у Бо сни и на Ко со ву, 
већ и ши рих ге о стра те шких ига ра и по ли ти ке ве ли ких си ла, пре 
све га, САД у на ме ри да ус по ста ве „ба ланс“ у сво јој им пе ри јал ној 
спољ ној по ли ти ци. На и ме, док на Бли ском ис то ку (Ира ку, Ав га-
ни ста ну, Па ле сти ни...) во де бор бу про тив ра ди кал них ислам ских 
фун да мен та ли ста (џи ха да и та ли ба на), до тле у Евро пи по др жа ва ју 
ши ре ње ра ди кал ног исла ма, а про тив Ср ба, пра во сла ва ца и хри-
шћа на, под ри ва ју ћи ти ме трај ну ста бил ност Бал ка на и Евро пе. О 
ма ки ја ве ли зму та кве по ли ти ке мо же те се ла ко уве ри ти иш чи та ва-
ју ћи ге о по ли тич ку сту ди ју З. Бже жин ског „Ве ли ка ша хов ска та бла 
– бор ба САД за гло бал но ли дер ство у XXI ве ку“ (1997), у ко јој 
се он за ла же за по вра так Тур ске на Бал ка ну као ре ги о нал не си ле, 
јед на ко стра сно као и за до ми нант ну уло гу САД у евро а зиј ском 
про сто ру.
15)  Оп шир ни је у: Đor đe vić, Dra go ljub B., Ko je re me ti lač ki fak tor u Sr bi ji, Ma ke do ni ji i Bu-

gar skoj: re li gi je, ver ske za jed ni ce ili na ci o nal ne ma nji ne? u: Kvalitetmeđuetničkihodnosai
kulturamiranaBalkanu, Fi lo zof ski fa kul tet, Niš, 2008.
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РЕЛИГИЈАИУНАПРЕЂЕЊЕКУЛТУРЕМИРА

У нај ви шим Књигамаистине из ра же но је би блиј ско ста но-
ви ште о сми слу ре ли гиј ског у кон тек сту из ра ста ња чо ве ко ве лич-
но сти и ње ном при бли жа ва њу бож јем от кро ве њу. На том пу ту љу-
бав, мир и прав да су три су штин ска еле мен та хри шћан ског уче ња. 
Би блиј ско је ста но ви ште да је мир плод бож јег бла го сло ва ње го-
вом на ро ду („Исус је мир наш“). Мир је циљ за јед нич ког жи во та у 
дру штву. Мир је прет по став ка плод но сти, бла го ста ња, про спе ри-
те та, од су ства стра ха, ду бо ке ра до сти. Хри шћа ни тре ба да по ста-
ну твор ци ми ра. Хри стов је за вет: „Укојугодкућууђете,најпре
кажите:мирдомуовоме!“ У том сми слу, мир је вред ност и оп шта 
ду жност, плод прав де и љу ба ви. Не у спех ми ра во ди до не спо ра зу-
ма, су ко ба и ра та. Цр ква има уло гу да уна пре ђу је мир у све ту, што 
је део ње не па стир ске ми си је у функ ци ји Хри сто вог де ла. Оту да и 
за ве ти: по што ва ња пра ва на мир, опра шта ње, по ми ре ње, мо ли тве. 
Ре зи ми ра ју ћи ово би блиј ско на че ло, мо же мо ре ћи да оно вр ху ни 
оним „љубите ближњег свога као себе самога“ и „мир божји у
васколикомсвету“. То је на лог не бе ског кне за ми ра и љу ба ви. Па-
па ПавлеVI сма тра да се мир учвр шћу је са мо ми ром и да је раз вој 
прет по став ка из град ње пу та ми ра у све ту.

Религијакаообликдруштвенесвестиизражавадубокеан
трополошке потребе човека, сазнајне и емоционалне, у ње го вој 
нај ду бљој те жњи да про ник не у су шти ну све та, жи во та и сми сла 
чо ве ко вог по сто ја ња. Чо век је ра за пе то би ће из ме ђу тро шно сти 
свог те ла и бес ко нач но сти свог ду ха. Ње гов ду хов ни ма кро-ко смос 
не мо же се из ме ри ти. Или, ка ко је го во рио Берђајев: „Чо век ни је 
арит ме ти ка, чо век је би ће про бле ма тич но и за го нет но. (...) Чо век 
не мо же да до зво ли да бу де пре тво рен у кла вир ску дир ку или че-
пић. (...) На чо ве ка се мо ра при ме ни ти не арит ме ти ка, не го ви ша 
ма те ма ти ка. (...) Чо ве ко ва при ро да ни ка да не мо же би ти ра ци о на-
ли зо ва на. (...) Чо ве ко ва сло бо да не ће до пу сти ти да се дру штво пре-
тво ри у мра ви њак. (...) Сло бо да је нај ви ша вред ност и чо век се не 
мо же од ре ћи сло бо де ако не же ли да пре ста не да бу де чо век.“16) 
Ове оце не ко је је Бер ђа јев дао у ана ли зи хри шћан ске ан тро по ло-
ги је До сто јев ског, у чи јем сре ди шту је стра сно „до мак си му ма раз-
ви је но осе ћа ње ин ди ви ду ал но сти, пер со на ли зам“, у исто вре ме 
го во ре и о ди ја лек тич ком ста но ви шту Бер ђа је ва у ин тер пре та ци ји 
16)  Ber đa jev, Ni ko laj, RuskareligijskafilozofijaiDostojevski, Par ti zan ska kni ga, Be o grad, 1982, 

str. 269-270.
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ме ђу од но са чо ве ка, ре ли ги је и сло бо де и го то во да им се ни шта не 
мо же од у зе ти. 

У си ту а ци ји ка да је у са вре ме но сти чо ве ко ва ду ша по ста ла 
„рас тре се на“, ва ља се за пи та ти где ле же не са мо ко ре ни кри зе дру-
штва, већ и кри зе чо ве ка и под се ти ти се упо ред не ана ли зе ко ју је 
дао Бер ђа јев о ве ли кој разлици ко ја по сто ји измеђуДостојевскоги
Ничеа. Док европ ски ху ма ни зам ду хов но за вр ша ва у Ни чеу, чи ја је 
иде ја нат чо ве ка уби ла не са мо бо га не го и са мог чо ве ка, до тле се у 
хри шћан ском ан тро по ло ги зму До сто јев ског чо век са чу вао у це ли-
ни. Јер, ка ко Бер ђа јев ка же, „са мо хри шћан ство спа са ва иде ју чо-
ве ка чу ва ју ћи за у век лик чо ве ков. Би ће чо ве ка прет по ста вља би ће 
бо га (хришћанствојерелигијабогочовекаибогочовечанства)“.17) 
У да тој ин тер пре та ци ји, чо век не иш че за ва у Бо гу, ни ти оту ђу је 
сло бо ду сво је соп стве не лич но сти, због че га Бер ђа јев за кљу чу је да 
це ло куп ног ства ра ла штво До сто јев ског је сте од бра на и ис ти ца ње 
чо ве ка, те да се па тос сло бо де на ла зе у сре ди шту ње го вог схва та ња 
све та, те да он ис тра жу је суд би ну чо ве ка ко ји је иза брао сло бо ду.18)

Усвим великими либералнимрелигијским системима уну
трашњедоктринарнојезгројечовекољубивоимирољубиво. Со ци-
јал на ети ка ко ја је у њи ма про јек то ва на, по ве за на је са по зи вом на 
љу бав, прав ду, со ли дар ност и мир ме ђу љу ди ма и на ро ди ма све та. 
Мо же се ре ћи да су те по ру ке ком пле мен тар не и са оним што да нас 
ис ти чу се ку лар ни ху ма ни сти, за ла жу ћи се за пла не тар ну ху ма ни-
стич ку ци ви ли за ци ју ко ја се раз ви ја и ну ди јед ну но ву гло бал ну 
ети ку чо ве чан ству као за јед ни ци рав но прав них на ро да и гра ђа на.19)

Нашаистраживањапоказују да зло и су ко би у све ту не про-
из и ла зе из раз ли ка и осо бе но сти раз ли чи тих ре ли гиј ских си сте-
ма. Њи хо ве су сто жер не вред но сти, ма ње или ви ше, слич не, ако не 
и исте. Док цр кве и раз ли чи те кон фе си о нал не ор га ни за ци је сво ју 
ми си ју ауто ном но оства ру ју уну тар си сте ма ре ли гиј ске кул ту ре, 
не про из во де су ко бе у по љу дру штве них од но са из ме ђу љу ди и 
на ро да. На су прот то ме, услучајевима злоупотребеиинструмен
тализацијерелигијеицрквенеделатностиодстранехетероном
нихсилаполитике, ра ди ге о по ли тич ких и ге о стра те шких ин те ре са 
од ре ђе них струк ту ра мо ћи, долазидополитизацијецрквенесфере
ињеногисклизнућаванзадатихоквира Све те књи ге и по ру ка чо-
ве ко љу бља и ми ро љу би во сти, те се он да „крст пре тва ра у нож“, а 
љу ди и на ро ди су прот не ве ре или ет нич ког по ре кла пре тва ра ју у 

17)  Исто, стр. 275.

18)  Исто, стр. 276 i 277.

19)  Оп шир ни је о то ме у: Kerc, Pol, Kakopreureditisavremenisvet?, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 
2005.
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жр тве ну јаг њад. Са овом зло у по тре бом ве ре и цр кве, у слу жби бо га 
Мар са, не ма ју ни ка кве ве зе ни Хри стос, ни Му ха мед.20)

Има ју ћи у ви ду са вре ме не кон фрон та ци је у ве зи са про мо ци-
јом Хантингтоноветезе о су ко бу ци ви ли за ци је и кул ту ре у XXI 
ве ку, чи ни нам се да на су прот апо ло ге та ма ње го ве кључ не те зе (у 
ко јој је не по сред но или по сред но из ра же на хе ге мо на ге о кул ту ра 
сна га гло ба ли зма ра ди ле ги ти ма ци је ге о стра те шких ци ље ва зе ма-
ља свет ског цен тра), верујемусусрет,дијалогисарадњуразличи
тихцивилизацијаињиховопартнерствозаразвојимирчовечан
ства. У мо гућ ност пре ли ва ња и про жи ма ња раз ли чи тих кул ту ра, 
а не њи хо ву ис кљу чи вост. Ова ко по сма тра но, и об но ва ре ли ги је у 
Евро пи и све ту не мо ра да зна чи и ну жност но вих по де ла и кр ста-
шких ра то ва уко ли ко се не гу је дух то ле ран ци је, мул ти кул ту ра ли-
зма и ин тер кул ту ра ли зма.

Об но ва хри шћан ске ре ли гиј ске кул ту ре у Евро пи до при не-
ће ја ча њу кри ти ке по сле ди ца нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, ко ји 
ста вља про фит из над чо ве ка и гло ба ли зма, као про јек та и по рет ка 
со ци јал них не јед на ко сти и пла не тар не хе ге мо ни је, а са ста но ви-
шта хри шћан ске ан тро по ло ги је и со ци јал не ети ке. Све то, у крај-
њој ин стан ци, мо же по мо ћи афир ма ци ји хри шћан ских вред но сти, 
љу ба ви, со ли дар но сти, ми ло ср ђа, со ци јал не прав де, раз у ме ва ња и 
кул ту ре ми ра ме ђу љу ди ма и на ро ди ма. 

УМЕСТОЗАКЉУЧКА:БУДУЋНОСТ
РЕЛИГИЈЕУЕВРОПИИЊЕГАУЛОГАУ
АФИРМАЦИЈИКУЛТУРЕМИРА,ТЈ.
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕРАЗУМЕВАЊА

МЕЂУНАРОДИМА

1. Реалниизвориобноверелигијеирелигијскогусавремено
сти различити су. На ше је ми шље ње да ће ја ча ти ан тро по-кул-
тур на осно ва ре про дук ци је ре ли гиј ског и ње на уло га као ре ак ци ја 
на пре те ра ну ра ци о на ли за ци ју, би ро кра ти за ци ју и тех ни ци за ци ју 
(„мек до нал ди за ци ју“) све та. У исто вре ме, ре ли ги ја се ја вља и као 
ре ак ци ја на аси ме трич ни тип гло ба ли за ци је, ко ји се ја вља у фор ми 
при сил не стан дар ди за ци је, уни фи ка ци је, кло ни ра не за ви сне мо-
дер ни за ци је, што са сво је стра не иза зи ва и про цес ре тра ди ци о на-
ли за ци је и ре три ба ли за ци је. 

2. Иако у исто ри ји не по сто ји ко ре спо ден ци ја, тј. управ но-
сра змер ни од нос из ме ђу ни воа тех но-еко ном ског раз во ја и раз во ја 

20)  Ви де ти о то ме у: Ми тро вић, Љу би ша, Ге о стра те шки аспек ти су сре та и су ко ба ре ли гиј-
ских кул ту ра и ци ви ли за ци ја на Бал ка ну, Теме, 20, 3-4: 339-353, 1997.



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.231256.

252

об ли ка дру штве не све сти, мо же се ре ћи да ак ту ел на кри за, ре це си-
ја и со ци јал-дар ви ни за ци ја од но са у све ту, ко ја је до ве ла до де ва-
ста ци је број них кла са и сло је ва и не спо кој ство ма са, пред ста вља 
ре ал ну осно ву за об но ву ре ли ги је и ње ну екс пан зи ју. Ње но ја ча-
ње у дру штви ма са вре ме но сти мо же има ти раз ли чи ту уло гу – оту-
ђи вач ку и ком пен за тор ску, али и ин те гра тив ну и мо би ли за тор ску, 
мо же по мо ћи ши ре њу хри шћан ских и ду бо ко ху ма них вред но сти 
кул ту ре ми ра у све ту, као прет по став ке со ци јал-де мо крат ског раз-
во ја чо ве чан ства. 

3. У кон тек сту са вре ме ног ме га трен да и ме та мор фо зе ге о по-
ли ти ке и ге о кул ту ре у XXI ве ку, религијаћесејавитиикаофор
маочувањаидентитета,културнетрадиције,особеностинаро
даикаосвојеврснивиддуховноготпорапротивколонизације. У 
са вре ме но сти присуствујемо обнови духа„нове Јалте“, по ме ра-
њем по крет них бер лин ских зи до ва на Ис ток, где се ге о стра те шки 
ци ље ви сна га мо но цен трич ног гло ба ли зма да нас же ле оства ри ти 
ге о е ко ном ских и ге о кул тур ним стра те ги ја ма. У овој функ ци ји ис-
цр та ва ју се но ве ду хов не ма пе и те жи то ме да под фир мом еку ме-
ни зма из вр ши да ља екс пан зи ја ми си је ка то лич ке цр кве на Ис ток. 
При су ству је мо и мр вље њу ауто ри те та и ин те гри те та пра во сла вља 
и Пра во слав не цр кве, по ја вом број них сек ти и њи хо вом по др шком 
од стра не не вла ди ног сек то ра и за пад них ин сти ту ци ја. 

4. Де мо кра ти за ци јом са вре ме ног дру штва и уни вер за ли за-
ци јом људ ских пра ва и сло бо да у све ту ши ри ће се про стор и за 
ре а фир ма ци ју пра ва чо ве ка на сло бод ну ве ро и спо вест, за об но ву 
ре ли ги је и по ја ву но вих ре ли ги ја у Евро пи и све ту.

5. Развојмодерног грађанскогдруштвапретпостављали
берализацију и респект плурализма у свим областима друштве
ногживота,папрематомеиудуховнојсфери. Ли бе рал не ели те 
мо ра ју да дру га чи је гле да ју на од нос вер ни ка и ате и ста. Се ку ла-
ри зо ва ни гра ђа ни тре ба да ре спек ту ју пра во дру гих на раз ли чи ту 
ве ру, као део уни вер зал них људ ских пра ва, раз ли чи тост кул ту ра 
и то ле ран ци ју, „све ми ра су се да свог“, тј. по гле да на свет. По ла зе-
ћи од мо дер ног устав ног гра ђан ског па три о ти зма, ЈиргенХабермас
заговарадијалогикоегзистенцијуизмеђуатеистаиверника: „Се-
ку ла ри зо ва ни гра ђа ни, док на сту па ју у сво јој уло зи гра ђа на др жа-
ве, не сме ју прин ци пи јел но оспо ра ва ти ре ли гиј ским сли ка ма све та 
по тен ци јал исти ни то сти, ни ти сме ју спо ри ти ре ли ги о зним су гра-
ђа ни ма пра во да је зи ком ре ли ги је да ју до при нос јав ној ди ску си ји. 
Ли бе рал на по ли тич ка кул ту ра мо же, шта ви ше, да оче ку је од се ку-
ла ри зо ва них гра ђа на да узму уче шћа у на по ри ма да се ре ле вант ни 
при ло зи пре ве ду са је зи ка ре ли ги је на јав но при сту па чан је зик“.21) 

21)  Ha ber mas, Јir gen i Ra cin ger, Jo zef, Dijalektikasekularizacije, Do si je, Be o grad, 2006, str. 32. 
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6. Ј.Хабермасговорионастанкупостсекуларногдруштва
у савремености у ко ме ће се, по ред то ле ран ци је мул ти кул ту рал-
но сти, ши ри ти ин тер кул ту ра ли зам, али и спремност ума и вере
даучеједнооддругог, о са мо о гра ни ча ва њу обе стра не, тј. секула
ризацијакаодвострукикомплементарнипроцесучења. На и ме, у 
пост се ку лар ном дру штву, ис ти че овај аутор, про би ја се са зна ње да 
мо дер ни за ци ја јав не све сти об у зи ма и ре флек сив но ме ња ре ли ги-
о зне и све тов не мен та ли те те, тј. по гле де на свет. Реч ју, по ка зу је се 
спрем ност да фи ло зо фи ја учи од ре ли ги је (ре ли гиј ских тра ди ци ја) 
и обр ну то, као и да ја ча ди ја лог и то ле ран ци ја из ме ђу се ку лар них 
гра ђа на, ате и ста и вер ни ка у ли бе рал ној др жа ви.

7. Великерелигије,изузевислама,уXXIвекунећесеомасо
вљавати.Напротив,мрвиће их плурализација духовногживота. 
Мо же се оче ки ва ти да ће под фир мом уни вер за ли за ци је људ ских 
пра ва, пла не тар но ја ча ти и пра во на са вест и ве ро и спо вест. Та пра-
ва ма ни фе сто ва ће се и у појавиновихлибералнихиприватнихре
лигија и религијских субкултура. Рашће и утицај секти. Ве ли ке 
ре ли ги је и цр кве мо ра ће да по тра же пут ди ја ло га и парт нер ства, 
еку мен ске ин те гра ци је, са но вим ду хов ним по кре ти ма. У су прот-
ном, ево нам но вог „кр ста шког ра та“ и но вих „ин кви зи то ра“, што 
је, на рав но, ма ло ве ро ват но, али ни је ис кљу че но као екс це сна и би-
ро крат ска ре ак ци ја кон фе си о нал них хи је рар хи ја. На ста ју ће плу ра-
ли стич ко ли бе рал но-де мо крат ско дру штво то не ће до зво ли ти. 

8. Јачањерелигијеусавременостиизразјеиреакцијенаак
туелнуекономскукризу и про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју љу ди и 
на ро ди. Она је, у исто вре ме, и сво је вр сна критикасоцијалдарви
низацијеодносаусветуифакторширењадубокохуманихихри
шћанскихвредностикултуремира.

9. ОчекујеседаћесеуXXIвекусмењиватиталасидесеку
ларизације и секуларизације у свету. Њи хов успон и пад, пли ма 
и осе ка, би ће усло вље ни гло бал ним и ло кал ним кон тек стом дру-
штве них и кул тур них про ме на, а пре све га чи ње ни цом да ли ће 
ја ча ти про це си мо дер ни за ци је и про гре са или кри зе, ре ста у ра ци је, 
кон тра мо дер ни за ци је и со ци јал ног ре гре са. 

10. Нај зад, залажући се за дијалог филозофије, теологије
инауке, се ку лар них гра ђа на и гра ђа на вер ни ка, за вр шио бих свој 
при лог ци та том се ку лар ног ху ма ни сте ПолаКерца: „Ако же ли мо 
да жи ви мо за јед но у сло бод ним дру штве ним за јед ни ца ма, тад не 
по сто ји ни ти је дан раз лог за не по мир љи ве раз ми ри це из ме ђу ли-
бе рал них ре ли ги ја и се ку лар ног ху ма ни зма... Сма трам да они ко ји 
ве ру ју у мо дер ни стич ки про је кат и усва ја ју се ку лар не ху ма ни стич-
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ке вред но сти се ку лар ног ху ма ни зма, тре ба да упру све сво је сна ге 
да ове вред но сти и од бра не!“.22)
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LjubisaMitrovic
STRENGTHENINGOFRELIGIONIN

CONTEMPORARYSOCIETYANDITSROLEIN
AFFIRMATIONOFTHECULTUREOFPEACE

Summary
Strengthening and rise of religion in contemporary society repre-

sents an expression of structural crisis of the Long Wave and historical 
restauration, but it is also a very specific form of a spiritual critique of 
that crisis.

Author focuses both on religion and the contemporary society, 
ie. The focus is on the relation between the crisis and the phenomenon 
of the strengthening of religion and retraditionalization, on one hand, 
as opposed to the processes of modernization and secularization on the 
other one. The author explores contemporary incongruities between a 
neoliberal model of transition and an asymmetric type of monocentric 
globalization, which have generated enormous social inequalities and 
discrepancies between the North and the South, between rich and poor 
social classes. It is in this context, the one characterized by globaliza-
tion and fragmentation of contemporary society and socialdarwiniza-
tion of social relations, that the author analyses the alienation of the man 
in contemporary world and present a critique of apologetic positivism 
in science and philosophy, focusing thereby especially on the manifest 
and latent role of religion in the contemporary world, and especially in 
Europea dn in the Balkans at that point. 

The author links the current rise of religion, and especially that 
of religious fundamentalism, to the blocked processes of modernization 
and development, making a point thereby that the transformation of re-
ligion from a tool of creative expression of human socio-psychological 
powers into a form of regressive destruction, is a result above all, of 
structural inequalities and various forms of social violence in the world; 
as a saying goes: “The sword takes the centre stage when justice fails 
or comes late.”

    The author put forward the thesis that the rise of religion rep-
resents not only a expression of crisis of the contemporary society, but 
that it also constitutes a tool of rebellion against the apology of the 
crumbling analytical mind and social injustice. The given phenomenon 
is therefore also a critique of the dehumanization of the man’s current 
state and an attempt at renewing theology of liberation. The author es-
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pecially underlined the role of religion in development of the culture of 
peace, as well as that of the globalization of solidarity and understand-
ing in the world, pointing thereby to the fact that there can be no global 
peace in the world that is devoid of global justice. 
Key Words:  religion, revivalization, crisis, incongruities and conflicts, the cul-

ture of peace
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