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Nа ро ди се, упр кос уни вер зал ним људ ским свој стви ма, што се 
по се би раз у ме,  раз ли ку ју по сво јој при ро ди и за да ци ма, ма 

ко ли ко се ова кве тврд ње ка рак те ри са ле као ма ни фе ста ци ја ра си зма 
и шо ви ни стич ког на ци о на ли зма, че му су скло ни са вре ме ни мон ди-
ја ли сти.

Мит је при ча ко ја по све до ча ва о до га ђа ју ко ји је оста вио тра-
јан ути сак у све сти на ро да, по стао ње ним трај ним де лом, об ли ко-
вао свест и на ста вио се као се ћа ње кроз це ло куп но по ве сно вре ме. 
* Истраживач са рад ник, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а 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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Сам до га ђај, раз у ме се, мо рао је би ти по тре сан да би свест би ла 
њи ме об у зе та. 

И мо рао је би ти по све ћен, из диг нут из над кон крет не зе маљ ске 
ко њук ту ре. А да би то био, он се при ма као уго вор с Бо гом, при-
мљен сво јом во љом и за пе ча ћен соп стве ном кр вљу.

Мит о по ре клу, да кле, тре ну так или до га ђај «ко ји је дан на род 
до жи вља ва као свој по че так, мно го го во ри о ње го вом нај те мељ ни-
јем раз у ме ва њу са мог се бе».1)

За јед нич ки ин те ре си, прав ни и по ли тич ки по ре дак, сва ка ко да 
об ли ку ју оно што се зо ве на род, „али исто та ко го то во да је су ви-
шно под се ћа ти на то ка ко су код свих на ро да с пред ста ва ма бо го-
ва при сно по ве за ни нај ви ша власт, за ко но дав ство, оби ча ји, чак и 
за ни ма ња. Пи та ње је баш да ли све што се прет по ста вља, и што 
је сва ка ко да то с јед ним на ро дом, мо же уоп ште да се за ми сли без 
ика квих ре ли гиј ских пред ста ва ко је ниг де не оп сто је без ми то ло-
ги је.“2)

За блу да је ве ро ва ти да се љу ди по на ша ју са мо у скла ду с ра-
ци о нал но ода бра ним ин те ре си ма, пре свих оним из до ме на еко но-
ми је. „Основ ни по кре тач ки мо ти ви исто ри је и по ли ти ке на ла зе се 
у обла сти ду ха, а не еко но ми је. По ли ти ка је нео дво ји ви део људ ске 
кул ту ре, кул ту ра је, пак, ова пло ће ње ду ха ко јим се ба ви фи ло зо-
фи ја“.3)

Без уну тра шње ко хе зи је и за јед нич ке при че ко ја да је сми сао, 
за јед ни ца оста је ме ха нич ка. А с њом она по ста је јед на мо рал на 
и ду хов на це ли на. Или, Дир ке мо вим је зи ком, ор ган ска за јед ни ца. 
Без за јед нич ких ве ро ва ња та кво што је не за ми сли во. Спо ља шње 
ве зе, ма ко ли ко чвр сте, као што су др жав ни и прав ни по ре дак, не-
до стат ни су да ме ђу при пад ни ци ма јед не по ли тич ко-прав не гру-
па ци је ство ре при сне ве зе и уза јам ну со ли дар ност. Све ци ви ли за-
ци је, про шле и са да шње, има ле су у пра ви ли ма мо рал но-прав не 
са др жи не сво је по че ло. У утвр ђи ва њу ових пра ви ла пре пли ћу се 
ре ли гиј ски и по ли тич ки мо мен ти, исто ри ја и ле ген да.4) Карл Шмит 
1)  Р. Н. Бе ла, Погажензавет, Бе о град, XX век, 2003, стр. 28.
2)  Ф. В. Ј. Ше линг, Философијамитологије, Бе о град, Опус, 1988, стр. 69.
3)  Н. На роч ниц ка, РусијаиРусиусветскојисторији, Бе о град, СКЗ, 2008, стр. 21.
4)  В. Ста нов чић, Политичкеидејеирелигија1, Бе о град, Удру же ње за по ли тич ке на у ке и 

Чи го ја  штам па, 2003, стр. 8.
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је ус твр дио: „Сви прег нант ни пој мо ви мо дер не те о ри је др жа ве је-
су се ку ла ри зо ва ни те о ло шки пој мо ви“.5)

Страх од спо ља шње при ну де мо же чо ве ка учи ни ти пу зав цем 
без уве ре ња, али те шко мо же код ње га ство ри ти уве ре ња због ко јих 
би се он био го тов жр тво ва ти и за пе ча ти ти их сво јом кр вљу.

Ре фор ма ци ја је са мом бор бом про тив па пе и уни вер за ли стич-
ких пре тен зи ја рим ске цр кве по мо гла ства ра њу на ци је и по ја-
ви на ци о на ли зма. „От кад је ре фор ма ци ја пре се кла на по ла на шу 
Евро пу, хри шћан ство не по сто ји“ – ка же Мо рас и до да је – „Где се 
на ла зи људ ски род за сва ког чо ве ка по на о соб? У ње го вој отаџ би-
ни.“6) По че так раз је ди ња ва ња не по чи ње плу ра ли змом дог ми већ 
плу ра ли змом њи хо вог ту ма че ња. Сред ње ве ков но цр кве но је дин-
ство за пад ног све та би ва раз би је но Ре фор ма ци јом. Не ста ја њем цр-
кве ног, не ста ло је и по ли тич ко је дин ство, а за јед но с њим и свест о 
при па да њу ‘’свет ској др жа ви’’. Су о чен са от кри ћи ма ка ко на под-
руч ју при род них на у ка, та ко и у ге о гра фи ји (Аме ри ка) ру шио се 
по сто је ћи све то на зор, јер мно го од оног што је оче ки ва но по сле 
исто ри је, по ста ло је исто риј ска ствар ност. Љу ља њем фи зич ког, не-
ми нов но се за љу љао и ме та фи зич ки свет.7)

При ро да би ло ког дру штва не мо же се раз у ме ти aкo се не по-
све ти ду жна па жња ре ли гиј ском жи во ту дру штва. Јер је ре ли ги ја 
по ро ди ла све оно што је у дру штву бит но, што је омо гу ће но ти ме 
„што је иде ја дру штва ду ша ре ли ги је“.8) „Истин ски по кре тач ки мо-
ти ви по ја ва људ ске исто ри је от кри ва ју се – ка же На роч ниц ка – у 
по и ма њу да сва ка др жав на стра те ги ја, со ци јал но-еко ном ска док-
три на или кон цеп ци ја спољ не по ли ти ке увек има ју фи ло зоф ску 
осно ву, и још ду бље – ре ли гиј ску, ко ја од ре ђу је сми сао исто риј ског 
би ћа и од ре ђе но ви ђе ње соп стве не уло ге и ме ста у свет ској исто-
ри ји.“9) Оно што се збир ним име ном на зи ва кул ту ра има свој ко рен 
у ре ли ги ји. Сла бље њем ре ли гиј ског им пул са, кул ту ра гу би сво ју 
осно ву и ства ра лач ки по тен ци јал. То ва жи и за аме рич ко дру штво.
5)  К. Шмит, Политичкатеологија - Нормаиодлука,КарлШмитињеговикритичари, 

Бе о град, Фи лип Ви шњић, 2001, стр. 107.
6)  Пре ма, М. де Уна му но, Агонијахришћанства, Бе о град, Clio, 2000, стр. 33.
7)  Е. Спек тор ски, Историјасоцијалнефилозофије, Бе о град, Слу жбе ни лист и др, 1997, 

стр. 165-170.
8)  Е. Дир кем, Елементарниоблицирелигијскогживота, Бе о град, Про све та, 1982, стр. 

380.
9)  Н. На роч ниц ка, Исто, Бе о град, СКЗ, 2008, стр. 17.
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Аме ри кан ци су би ли ре ли ги о зан на род и као ма ло где ре ли ги-
ја је ути ца ла на јав ни жи вот, на ро чи то се мо ра обра ти ти па жња на 
уста но ву бо го слу же ња и њој срод но по ли тич ко го вор ни штво пре-
пу но би блиј ске сим бо ли ке. Про те стант ско све штен ство да ва ло је 
тон и би ло глав ни гла сно го вор ник аме рич ке кул ту ре. Про те стант-
ска ре то ри ка ушла је у по ли тич ки дис курс и вр ши ла мо ћан ути цај 
и на лич ни ка рак тер и на ка рак тер дру штве них по кре та.

Бит на цр та аме рич ке све сти је су ме си ја ни зам и про ви ден ци ја. 
То је иде ја, свој стве на ан гло сак сон ском, на ро чи то аме рич ком пу-
ри та ни зму, по те кла из кал ви ни зма. Иде ја по себ не пред о дре ђе но-
сти на шла је на дах ну ће у Ста ром за ве ту. Пре ма Кал ви но вом уче њу, 
од иско на љу ди се де ле на пред о дре ђе не за спа се ње и оне ко ји-
ма је то не до ступ но, што се рас по зна је пре ма њи хо вом по слов ном 
успе ху и ре зул та ту до ког се до ла зи ра дом и ште дљи во шћу. Сво је 
ко ре не кал ви ни зам има у ал би жан ској је ре си и ма ни хе и зму. Кал-
ви ни стич ка свест не при ста је на бо го ли кост сва ке ду ше и да ту јој 
сло бо ду ра ди тра га ња за уни вер зал ним сми слом и спо зна јом Тај не, 
соп стве ним ду хов ним ис ку ством. У скла ду с тим де ле се и на ци је 
на иза бра не и не по треб не, без ика кве вред но сти осим да бу ду сред-
ство иза бра ним.

Про те стан ти сма тра ју сво ју ве ру ве ром иза бра них, про све ће-
них и ра зум них, а све дру ге, па и хри шћа не, на ро чи то пра во слав не, 
ко ји се др же ста ре ве ре и цр кве ног жи во та, сма тра ју ни жом ра сом. 
У оп хо ђе њу с та кви ма ис кљу чен је сва ки вид со ли дар но сти или об-
лик ми ло ср ђа. Та кво не што би ло би, по њи хо вом схва та њу, увре да 
Бо га и ре ме ће ње Ње го вог ре да. Ли це мер је и фа ри сеј ска охо лост 
од ве ли су осо би том ти пу вер ског фа на ти зма: „к фа на ти зму охо ло га 
ра зу ма и са мо у вје ре ња да је са мо исти на у њи хо ву вје ро ва њу ме ђу 
свје ма дру гим вје ро ва њи ма“.10)

У САД су се ску пи ли љу ди са свих стра на све та, нај ра зли чи ти-
ји људ ски ма те ри јал. Али, аме рич ку ци ви ли за ци ју ство ри ли су до-
се ље ни ци из За пад не Евро пе. Они су офор ми ли ини ци јал но је згро 
и да ли смер раз вој ном про це су аме рич ког дру штва. Сви дру ги, на-
кон што је ци ви ли за ци ја до би ла раз вој ну инер ци ју, ушли су у овај 
про цес, по др жа ли га и би ли ис ко ри шће ни. Идеј ни ин спи ра то ри и 
ор га ни за то ри би ли су љу ди за пад ног ти па. Од то га ко ли ко ће они 
10)  К. П. По бје до но сцев, Мислиоцркви,држави,вјери,народнојпросвјети, Бе о град, Др-

жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1899. стр. 109.
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за др жа ти сво је ме сто и уло гу у бу дућ но сти за ви си и оп ста нак Аме-
ри ке ка кву зна мо.11)

Аме ри ка је тво ре ви на за пад ног, пр вен стве но, ан гло сак сон ског 
чо ве ка. И то њи хо вог нај ра ди кал ни јег еле мен та. 

Ни ко лај Да ни лев ски про ниц љи во је уочио да је од ла зак овог 
де ла ње ног људ ства за Ен гле ску пра ва сре ћа. „По себ но срећ ном 
окол но шћу – пи ше Да ни лев ски – за Ен гле ску се мо же сма тра ти да 
је нај ра ди кал ни ји, нај до след ни ји део ње ног ста нов ни штва, Пу ри-
тан ци, од лу чио да оде пре ко оке а на ра ди бр зог оства ре ња сво јих 
иде а ла. То од стра ње ње де мо крат ских еле ме на та за ду го је Ен гле ску 
учи ни ло без бед ном зе мљом“.12)

Сва ка им пе ри ја има у сво ме је згру јед ну до ми ни ра ју ћу им пе-
ри јал ну на ци ју. Та мо где је би ло ви ше од јед не им пе ри јал не на ци је 
струк ту ра им пе ри је се по ка за ла као не ста бил на. Спо соб ност им-
пе ри је да се су прот ста ви сво јим не при ја те љи ма у нај ве ћој ме ри је 
усло вље на свој стви ма им пе ри јал не на ци је.13) Упра во је овај људ-
ски ма те ри јал, о ком го во ри Да ни лев ски, по стао до ми ни ра ју ћи и 
дао но во о сно ва ној зе мљи им пе ри јал ну цр ту и за цр тао бу дућ ност.

А ка кви су би ли ње го ви иде а ли?
Ве сти о но вој зе мљи, от кри ве ној пре ко оке а на, рас па ли ли су 

ма шту Евро пља на. Осе ћа ња су би ла по де ље на. И на де и стра хо ви 
би ли су по кре ну ти из нај ду бљих те ме ља. 

Но ва зе мља до жи вље на је као рај и као пу сти ња. Би блиј ски по-
јам пу сти ње бли ско је по ве зан с те мом об но ве и очи шће ња, нео п-
ход ним да би се мо гло кре ну ти пу тем соп стве ног по сла ња и ми си је 
ко ја је од Бо га до де ље на по је дин цу или на ро ду. Те ма об но ве по кре-
ну та ре фор ма ци јом ус по ста ви ла је сим бо лич ку ве зу с те мом но ве 
зе мље. Пред том но вом, не по зна том зе мљом ко ло ни сти су осе ћа-
ли огром не на де и стра хо ве, а свој по ход до жи вља ва ли као ми си ју 
уго во ре ну с Бо гом и по твр ђе ну за ве том ко ји пред ста вља скуп оба-
ве за у од но си ма из ме ђу Бо га и чо ве ка и из ме ђу чо ве ка и чо ве ка. 
Про по вед ко ју је одр жао Џон Вин троп, пр ви во ђа ма са чу сет ских 
ко ло ни ста, на па лу би бро да пре не го су се ко ло ни сти ис кр ца ли на 
но ву зе мљу о том нај ре чи ти је го во ри:
11)  А. Зи но вјев, Запад:феномензападњаштва, Бе о град, Наш дом, 2002, стр. 41.
12)  Н. Да ни лев ски, РусијаиЕвропа, Бе о град, Слу жбе ни лист и др, 1994. стр. 201.
13)  П. Тур чин, РатиМириРат, Бе о град, Пор та Ли брис, 2006, стр. 6.
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„Та ко сто ји ствар из ме ђу нас и Бо га. Ми смо скло пи ли за вет 
с њим за ово де ло, ми смо до би ли Овла шће ње, Го спод нам је до-
пу стио да за цр та мо соп стве не Од ред бе, ми смо се за ве то ва ли да 
ће мо се упу сти ти у овај По ду хват с од ре ђе ним ци љем, ми смо га 
по том пре кли ња ли за ми лост и бла го слов: Са да, ако Бо гу бу де во-
ља да нас чу је, и у ми ру нас до ве де до же ље ног ме ста, по твр ди ће 
тај За вет, за пе ча ти ће на ше Овла шће ње и оче ки ва ће стро го при др-
жа ва ње Од ре да ба ко је За вет са др жи; али, не бу де мо ли се др жа ли 
тих Од ре да ба ко је су ци ље ви ко је смо се би по ста ви ли, и не бу де мо 
ли ис кре ни пред Бо гом, ако не при гр ли мо овај свет, већ на ста ви мо 
да те жи мо ма те ри јал ним ци ље ви ма и да тра жи мо ве ли ке ства ри за 
се бе и сво је по том ство, Го спод ће се си гур но ди ћи у гне ву про тив 
нас, осве ти ће се та квом кри во клет нич ком на ро ду и по ка за ти ко ли-
ка је це на за пре кр шај та квог За ве та.

Је ди ни на чин да из бег не мо тај бро до лом и оси гу ра мо сво је по-
том ство је сте да по слу ша мо Са вет Ста ро га за ве та, да по сту па мо 
Пра вед но, да при гр ли мо ми ло ср ђе, да по ни зно хо да мо са сво јим 
Бо гом. ... Го спод ће би ти наш Бог и ра до ва ће се што бо ра ви ме ђу 
на ма ко ји смо ње гов на род... Ви де ће мо да је Бог Изра и љев ме ђу 
на ма кад нас де се то ро бу де у ста њу да по бе ди хи ља ду не при ја те-
ља...“14)

У свом пр вом ина у гу рал ном го во ру Џорџ Ва шинг тон је ре као: 
„Мо жда се очу ва ње све те ва тре сло бо де и суд би на ре пу бли кан ског 
мо де ла вла сти с пра вом сма тра ју те мељ ним и ко нач ним уло гом у 
екс пе ри мен ту ко ји је по ве рен аме рич ком на ро ду“.15) 

На се ље ни ци ни су на шли не на се ље ну област. Та мо је оби та-
вао на род осо бе них свој ста ва и са мо бит не кул ту ре. Њих је че ка ло 
ис тре бље ње. Да би зло чин био по чи њен без ика кве гри же са ве сти, 
без мо рал них ди ле ма и осу да, би ло је нео п ход но да се ми ту о ра-
сној ин фе ри ор но сти жр тве при дру жи и дру ги мит, о ра сној су пер и-
ор но сти по чи ни о ца ко ји све то чи ни у име ви ших ци ље ва за ко је су 
пред о дре ђе ни не ком ви шом, бо жан ском во љом ко ја их је учи ни ла 
иза бра ним на ро дом. 

По ри ца ње кул тур не са мо бит но сти аме рич ких уро ђе ни ка ци-
љао је упра во на „по ри ца ње њи хо ве ху ма но сти; оно се од ра жа ва ло 
и на еко ном ском, па чак и на би о ло шком пла ну. Но ви до се ље ни ци 
су ли ша ва ли Ин ди јан це не са мо ин хе рент ног људ ског пра ва да њи-
14)  Пре ма, Р. Н. Бе ла, Исто, стр. 40, 41.
15)  Исто, стр. 62.
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хо ва кул ту ра бу де схва ће на и по што ва на већ су им и не ми ло срд но 
од у зи ма ли зе мљу и мо гућ ност да се би обез бе де жи вот, а ве о ма че-
сто су их ли ша ва ли и са мог жи во та. То је био пр во бит ни зло чин на 
ко јем је аме рич ко дру штво за сно ва но“.16) 

Зло чи ну ис тре бље ња до мо ро да ца при дру жен је но ви зло чин 
при сил ног до во ђе ња африч ких цр на ца и њи хо во пре тва ра ње у ро-
бо ве. „Та ко је – пи ше Ро берт Н. Бе ла – већ на са мом по чет ку по сто-
ја ња аме рич ког дру штва по чи њен дво стру ки зло чин, чи је не про це-
њи ве по сле ди це још увек леб де над на ма.“17)

Ре цепт ко ји је при ме њен на Ин ди јан це и црн це пред ла ган је и 
за дру ге за јед ни це. Та ко је се на тор Ал фред Џ. Бе ве риџ, 1900. го-
ди не, а по пи та њу анек си је Фи ли пи на, освр ћу ћи се на бо гат ство 
остр ва и на ко рист ко ју би од тог мо гле има ти САД, а не про пу шта-
ју ћи да ука же на ра сну ин фе ри ор ност и не спо соб ност та мо шњих 
ста нов ни ка, по ну дио сле де ће ар гу мен те: „Бог ни је хи ља да ма го ди-
на при пре мао на ро де ко ји го во ре ен гле ским је зи ком и на ро де тев-
тон ског по ре кла да би се они са мо уза луд но и до ко но ба ви ли са ми 
со бом и ди ви ли се са ми се би. Ни је. Он нас је на пра вио вр хун ским 
ор га ни за то ри ма све та да би смо уве ли си стем та мо где вла да ха ос. 
Он нам је улио дух про гре са да би смо са вла да ли сна ге ре ак ци је 
ши ром све та. Он нас је учи нио вич ним вла да ви ни да би смо ус по-
ста ви ли власт ме ђу ди вљим и пре ста ре лим на ро ди ма. Кад не би 
би ло та кве си ле као што је на ша, свет би се вра тио у вар вар ство и 
мрак. И це лој на шој ра си Он је озна чио аме рич ки на род као сво ју 
иза бра ну на ци ју ко ја ће ко нач но до ве сти до спа се ња све та.“18)

Исто ри ја све та је исто ри ја иза бра ног на ро да и за то што је до-
бро за ње га до бро је и за свет. У том ду ху пи сао је и Хер ман Мел-
вил, је дан од рет ких аме рич ких пи са ца ко ји за вре ђу је да се сма-
тра пр во кла сним: „А ми Аме ри кан ци смо осо бен, иза бран на род 
– Изра иљ ци свог вре ме на; ми но си мо сла во лук сло бо де све та. Пре 
се дам де сет го ди на из бе гли смо из роп ства; и, по ред на шег пра ва 
сте че ног ро ђе њем – ко је об у хва та је дан кон ти нент на зе мљи – Бог 
нам је дао, као бу ду ће на сле ђе, про стра ну зе мљу по ли тич ких па га-
на, ко ји ће тек до ћи и ле ћи у сен ку на шег сла во лу ка а да ни јед на 
ру ка не бу де окр ва вље на. Бог је на шу ра су пред о дре дио за ве ли ке 
ства ри, и чо ве чан ство их од нас оче ку је; и ми осе ћа мо ве ли ке ства-
16)  Исто, стр. 65, 66.
17)  Исто,стр. 66.
18)  Исто, стр. 67.
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ри у сво јим ср ци ма. Оста ле на ци је мо ра ју уско ро би ти у на шем 
за че љу. Ми смо пи о ни ри све та; прет ход ни ца ко ја је по сла та да кроз 
до сад не так ну ту ди вљи ну про кр чи пут у Но ви свет ко ји је наш. 
На ша сна га је у на шој мла до сти; у на шем не ис ку ству, у на шој му-
дро сти. У вре ме кад дру ге на ци је уме ју са мо да те па ју, наш гром ки 
глас се да ле ко чу је. Пре ду го смо сум ња ли у се бе и пи та ли се да 
ли је по ли тич ки Ме си ја за и ста сти гао. А он је до шао у на ма, и ми 
тре ба са мо да га пу сти мо да из нас про го во ри. Не сме мо ни кад за-
бо ра ви ти да је, го то во пр ви пут у исто ри ји све та, на ша на ци о нал на 
се бич ност за пра во без гра нич но чо ве ко љу бље; јер не мо же мо чи-
ни ти до бро Аме ри ци а да то не бу де до бро и за цео свет.“19)

Ве ли ча ње соп стве не на ци је као иза бра не вр ло ла ко мо же да 
из мак не кон тро ли и да се пре тво ри у нео б у зда ни ра си стич ки им пе-
ри ја ли зам. Ро берт Н. Бе ла би ре као да „иде ја о иза бра ном на ро ду 
ко ја се от ме кон тро ли и оба ве за ма за ве та во ди пра во у па као“.20) 
Ако се и мо гло де си ти да се, ба рем на тре ну так, по сум ња да су све 
ан гло сак сон ске осо би не у скла ду с хри шћан ством и сви по ступ ци 
по Бо жи јој во љи, у оном ко је био на су прот ној стра ни од њих ни-
је ни кад на ла же но не што што би би ло у пу ној ме ри људ ско и ка ко 
Бог хо ће. 

У Аме ри ци 17-ог ве ка раз ли ка из ме ђу бе лих и цр них љу ди 
озна ча ва на је та ко што су пр ве зва ли хри шћа ни ма, а дру ге црн-
ци ма. Би ти хри шћа нин, с јед не стра не, зна чи ло је ве ро ва ти да су 
сви љу ди бра ћа; с дру ге стра не, у име тог истог узи ма но је пра во 
европ ских хри шћа на да по ро бља ва ју, пљач ка ју и уни шта ва ју све 
дру ге, уко ли ко су дру ге ра се. Уко ли ко су им оби ча ји или бо ја ко же 
дру га чи ја ни исто вет ност ве ре им ни је мо гла по мо ћи. „Та кав ди ја-
лек тич ки од нос из ме ђу уни вер за ли зма и пар ти ку ла ри зма, из ме ђу 
све о бу хват но сти и ис кљу чи во сти на ла зи мо код свих на ро да. Али 
са мо је у Аме ри ци уни вер за ли стич ко схва та ње чо ве ка по сто ја ло 
на по ре до с нај гру бљом и нај су ро ви јом ис кљу чи во шћу.“ Чак ни 
уста но ва роп ства, док је по сто ја ла у САД, ни је би ла пре пре ка да се 
ово дру штво ис ти че и ди чи на зи вом нај де мо крат ски је зе мље све та.

То квил је за бе ле жио зна чај ре ли ги је у Аме ри ци и у ко ли кој се 
она ме ри упли ће у сва ко днев ни жи вот љу ди у свим ње го вим сег-
мен ти ма укљу чу ју ћи кул ту ру и по ли ти ку. При том се ни је обра ћа ла 
па жња ко ју ре ли ги ју они ис по ве да ју. Би ло је ва жно да не ка кву ре-
19)  Исто. стр. 68.
20)  Исто, стр. 92.
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ли ги ју има ју. Су шти на ре ли ги је све де на је на не ка кво су бјек тив но 
осе ћа ње.

Ре ли ги ја по ко јој сва ко мо же ве ро ва ти ка ко му је во ља и по 
свом на хо ђе њу про тив ре чи сва ком кла сич ном ре ли гиј ском схва та-
њу „или му од у зи ма не са мо сва ку спољ ну и сва ку уну тра шњу оба-
ве зност, тј. сва ку ве ро до стој ност, па да кле од ри че ре ли ги ју уоп ште 
јер је она не за ми сли ва без пот пу не ве ро до стој но сти ко ја се би пот-
чи ња ва сав чо ве ков дух, исто она ко као што ло гич ка ве ро до стој-
ност пот чи ња ва се би ње гов ум“.21)

Као до бар при мер та кве ре ли ги о зно сти Ни ко лај Да ни лев ски 
на во ди де таљ ве зан за пред сед ни ка САД Џе фер со на. Џе фер сон је 
узео два при мер ка Је ван ђе ља и ма ка за ма из ре зао оно што му се чи-
ни ло да од го ва ра мо рал но сти ка ко ју је он схва тао, а то зна чи оно 
што му се до па да ло. По сле је то на ле пио у по себ ну све ску и до био 
си стем ре ли ги је пре ма сво јој по тре би. Исто би се мо гло ре ћи и за 
сва ког при вр же ни ка про те стан ти зма.

Али, ка ква је то, он да, ре ли ги ја? „Већ сам ре ли ги о зни плу ра-
ли зам го во ри да је аме рич ка ре ли ги о зност исто риј ски фор ми ра но 
ис по ља ва ње јед ног фе но ме на са свим дру ге вр сте не го што је ре-
ли ги ја – иде о ло ги је... То је – ка же Алек сан дар Зи но вјев – исто риј-
ски ку ри о зи тет – без бо жна иде о ло ги ја у ли це мер ној ре ли ги о зној 
облан ди“.

Го во ре ћи о цр кви у Ен гле ској из ко је су аме рич ки ко ло ни сти 
по не ли сво је „вје ру ју“, још је, у свом Дневнику, и До сто јев ски за-
пи сао: „Ула зи те у цр кву; та мо: див на слу жба, бо га те ри зе, ка ди о-
ни це, све ча на ти ши на, мир на ли ци ма оних ко ји се мо ле. Чи та се 
Све то пи смо, сви при сту па ју и у су за ма љу бе све ту књи гу, га ну ти. 
И, шта? То је цр ква – ате и ста. Сви они ко ји се мо ле не ве ру ју у 
Бо га. Оба ве зна дог ма и услов за при сту па ње та квој цр кви – је сте 
ате и зам“.22)

Аме ри ка је, без об зи ра на фа на тич ну ре ли ги јо зност кал ви ни-
ста, од са мих по че та ка би ла ан тро по цен трич на. 

Ни су ли исти раз ло зи на ве ли Иси до ру Се ку лић да, уоча ва ју-
ћи овај мо ме нат и за па жа ју ћи исто, о аме ри ка ни зму ка же не што 
што би на пр ви по глед, на ро чи то да нас, мо гло из гле да ти као пот-
пун про ма шај. Са мо су – ве ли она – на ро ди ко ји има ју на ци о нал ну 
21)  Н. Да ни лев ски, Исто,стр. 172.
22)  Ф. М. До сто јев ски, Дневникписца1876, Бе о град, Пар ти зан ска књи га, 1981, стр. 113.



- 152 -

ИДЕОЛОГИЈАИРЕЛИГИЈАЂуроБодрожић

ре ли ги ју ства ра ли и ства ра ће исто ри ју. На ро ди ко ји не ма ју на ци о-
нал ну ве ру, гу бе сво ју моћ. Аме ри ци не до ста је јед на је дин стве на 
на ци о нал на ве ра и без то га не ма пра ве на ци о нал но сти. „Аме ри ка 
– на ста вља Иси до ра – за ко ју се још не дав но го во ри ло да ће аме-
ри ка ни зо ва ти цео свет, оста ла је апа рат на до да нас, јер она го ми ла 
еми гра на та из свих бож јих зе ма ља, ко ја је без успо ме на, без ра се, 
без тра ди ци ја, та је го ми ла ана ци о нал на и уза лу дан је и сме шан је 
њен по ку шај да књи жев но шћу и дра мом ство ри и до ка же на ци о-
нал ност.“23)

DjuroBodrozic
IDEOLOGYANDRELIGION

Summary
Understanding of one society, nation or civilization im
pliesunderstandingoftheirculture,too.Essenceofeach
culture is in itsreligion.However, it is impossible tose
parate religion frommythology as it is intertwinedwith
itsstructure.Amythontheoriginsofthepeopleandthe
momentfromwhichthenationstartedtorecognizeitself
speaksbestabouttheirunderstandingof themselvesand
theirrelationshiptowardotherpeoplesaroundthem.
Mutualbelieves,andnotmutualinterests,makeonemoral
communityoutofagatheredcrowdandkeepthemtoget
herasaunit.Fromtheverybeginning,Americansviewed
themselvesasachosennation,asthepeoplewhohadthe
contractwithGodtoaccomplishthemissionthatwasen
trustedtothem.
KeyWords:ideology,religion,myth,Americanism,Prote
stantism
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