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Сажетак
У овом раду аутор се позабавио појавом која је пред
мет истраживања неколико научних дисциплина.
Фундаментализам као појава предмет је проучава
ња: филозофије, политичких наука (политикологија
религије), али и правних наука (канонског и аутоном
ног права), те социолошких (социологије религије, по
литичке социологије и социологије развоја). Отуда ће
истраживање предметне појаве обухватити интер
дисциплиниран и мултидисциплинаран методолошки
приступ. Међу методима у политичким наукама: ме
тод дедукције и генерализације, у правним наукама:
метод анализе садржаја норми канонског права и упо
редни метод, а у социолошким наукама: развојни ме
тод и метод унакрсних култура.
Кључне речи: фундаментализам, религија, политичка
теорија

Често се у свакодневном говору сусрећемо са појмом фунда
ментализам, а да нам није баш најјасније шта он значи.1) Нај
чешће се код нас, у колоквијалном комуникацији, фундаментали
зам искључиво тесно везује за религиозни ислам. Понегде се под
фундаментализмом подразумева појава која би требало да означи
*
**

1)

Истраживач-сарадник , Институт за политичке студије, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији“ (149057), који се реализује у оквиру Институ
та за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије.
M. Ruthven: Fundamentalism – the Serach of Meaning, Oxford University Press, 2004, р. 1:
“Fundamentalism is a word with which everyone is familiar now.”
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неку врсту занесености, понетости, чак екстремизма.2) Сва су ова
тумачења, међутим, толико удаљена од стварног описа појаве да
напросто не одговарају истини.
Начелно, о фундаментализму се говори не само као о некој вр
сти радикализма, већ још више о својеврсном интегризму, чак ин
тегрализму.3) Појавни облик фундаментализма свакако да указује и
на својеврсну искључивост учења спрам свих других појава које се
налазе изван тоталитета парадигматичног садржаја.4) Како се овим
недовољно разматраним појмом манипулише и чак застрашује у
масовним комуникацијама ваљало би растумачити епистемолошку
страну фундаментализма, одредити његове дефиниције, означити
његове појавне облике унутар посматраних друштвених и верских
учења, и расветлити неке од појавних облика у простору примење
не политике.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Реч фундаментализам потиче од лат. fundamentum што значи
основа или база. Фундамент, од lat. fundamentum, значи: «1. темељ,
основа, база, подножје, постоље; 2. пренесено – основа, упориште,
темељ, подлога; 3. фундаменталан – темељни, основни».5) Фунда
менталан је «онај који има важност за неку основу – онај који је
дубински; један суштински карактер – одлучујући, детерминишу
ћи.»6) Фундаментализам би дакле био «тежња да се у оквиру неког
2)

3)

4)

5)
6)

Према лингвистима Клајну и Шипки фундаментализам се преуско схвата, као: «муслимански екстремизам, праћен непријатељством према припадницима свих других
вера.» (И. Клајн, М. Шипка: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови
Сад, 2007, стр. 1357)
Професор Мирољуб Јевтић са Факултета политички наука мишљења је да је сваки интегризам истовремено и фундаментализам, али да сваки фундаментализам није интегризам. (Тако нпр. у: M. Jevtić: «Fundamentalizam, verski», Sociološki rečnik, Zavod za
udžbenike, Beograd, 2007, str. 152: «Pored f. koriste se i srodni izrazi kao što su radikalizam,
integrizam, integralizam, religijski preporod itd. Nekad se ovi izrazi koriste kao sinonimi za
pojam f., a nekad kao varijanta užeg značenja. Na primer, integrizam se često koristi da bi
označio politizovaniju i državotvornu varijantu f. Tako je svaki integrizam istovremeno i f.
ali svaki f. nije integrizam.»)
Занимљиво је запажање Луке Озана о обавезно искључивом карактеру фундаментализма. (L. Ozzano: «Religious Fundamentalism and democracy», Политикологија религије,
1/09: 127-153, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009, стр.
128: «The fundamentalist worldview considers reality to be “uncompromisingly divided into
light [...] and darkness [...]. The world outside the group is therefore contaminated, sinful,
doomed; the world inside is a pure and redeemed remnant.»)
B. Klaić: Riječnik stranih riječi A-Ž, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1987, str. 458.
D. Morvan: «Fondamental, ale, aux», Dictionnaire culturel en langue française, Sejer, Paris,
2005, р.1082: «Qui a l’importance d’une base, d’un fondament, un caractère essentiel et
déterminant.»
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учења, политике, вере или идеологије постигне повратак наводним
првобитним основама».7) Из тога следи да је фундаментализам као
и сваки изам некакав правац – усмереност. У конкретном случају
фундаментализам би био усмереност ка каквом основном или ба
зичном учењу. Већ сама differentia specifica појма (или усмереност
у конкретном случају) указује на политичко као основу формал
не стране фундаментализма, јер је политичко ту начин пооства
ривања фундаментализма унутар једног друштва. Још једностав
није, политички аспект фундаментализма је начин уз помоћ кога
се остварују различити парадигматични садржаји, било да су они:
идеје, вредности, норме, конструкти или појаве. Тако би фунда
ментализам представљао начине остваривања базичних учења, би
ло да она имају: религијску, идеолошку, економску или било коју
другу подлогу. Форма кроз коју се остварују ове основе је норма
тивна, а иза ње постоји одређена политичка воља која је опет, у
крајњем случају, надахнута парадигматичним узроцима који су ни
шта друго до неумољиви ауторитет узора који се следи. Ради се о
једном тоталном погледу на свет, скупу узора, снази неумољивих
ауторитета који се прате, и који се остварују кроз политичко дело
вање нормирањем читавог низа упутстава који имају нормативну
димензију. Тај и такав кристал норми има за циљ да омогући фун
дус парадигми које се следе у својеврсној политичкој и правној
акцији унутар једног друштва. Из свих побројаних онтолошких и
сазнајних аргумената могла би, стидљиво, произаћи и прва дефи
ниција фундаментализма, која уистину још увек ствара магловиту
представу о појму, и не казује много о његовом политичком одређе
њу. Тако би се у садржинско-сазнајном смислу фундаментализам
могао одредити као «начин мишљења у коме се одређена начела
сматрају за суштинске истине које, без обзира на њихову садржину
имају непроменљив и неприкосновен ауторитет.»8)

1.ПОЈМОВНООДРЕЂЕЊЕ
У светској је литератури било много излагања у вези фун
даментализма. Ако би мноштво дефиниција могли да одбацимо
као научно неутемељене, поједностављене, искривљене или нед
овољно аргументоване, остаје још низ оних које фундаментализ
ам везују за какав историјски контекст (било да је он везан за тзв.
7)
8)

И. Клајн, М. Шипка: Велики речник страних речи и израза, стр. 1357.
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Фундаментализам
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јеванђељске фундаменталисте доследног протестантског библизма
у САД,9) или када се мисли на исламске фундаменталистичке покр
ете10)).
Ваља истаћидаје коднас било веома малоосврта на ову тему,
а њом су се, контексно, бавили prof. dr. sci Мирољуб Јевтић са
Факултетаполитичких наука (политикологија религије) и у нешто
скромнијем обиму филолог и оријенталиста prof. dr.sci Дарко Та
насковић. Иакоје улога исламског фундаментализма међуфундам
енталистичким учењима мождаи најзначајнија, до сада није било
покушаја, да се у нашој литератури појму фундаментализма при
ђе на један свепрожимајући начин, тако што би се он очистио од
садржаја и историјских контекста. На нивоу светске науке било је
покушаја да се овом питању приђе на свеобухватан начин, а међу
запаженим покушајима ваља истаћи и, на наш језик преведену,
књигу Клауса Кинцлера(Klaus Kienzler) Верски фундаментализам
(у издању београдске издавачке куће Clio, 2002. године). Па ипак,
ни Кинцлерова студија на потпуно свеобухватан начин не дотиче
предмет истраживања посматране појаве, јер се тичесамо верског
фундаментализма, а фундаментализам има многоструке појавне
облике – не само верске.
Из мноштва дефиниција о фундаментализму понајпре ваља
истаћи оне које на свеобухватан начин настоје да истакну целину
посматране појаве.
Тако за горепоменутог Кинцлера фундаментализам представ
ља све могуће правце «који полазе од сигурне и недвосмислене
спознаје.»11) Ренцо Гуоло (Renzo Guolo) је мишљења да фундаме
нтализам оличава повратак суштини вере – њеном програму.12) За
проф. Смиљу Аврамов: «... сваки фундаментализам има идеоло
шку димензију, јер се његовотемељно веровање не односисамо на
доктрину истинитости;него ина начинживота... (Према њој, прим.
В. С) Фундаментализам је агресивна политизација религије.»13)
9)
10)
11)
12)
13)

H. Harris: Fundamentalism and Evangelicals, Clarendon Press Oxford, 1998, р. 2: “Fundamentalism developed out of nineteenth-century Anglo-American evangelicalism.”
Тако нпр. у: B. Tibi, The challenge of fundamentalism – political Islam and the new world
disorder, University of California Press, 2002.
K. Kincler: Verski fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002, str. 10.
R. Guolo: Il volto del nemico – i fondamentalismi e le religioni: Lezioni magistrali, EUT,
Trieste, 2006, p.6: «Tornare ai fundamentals, ai fondamenti della fede, sara il suo programma.»
S. Avramov: Opus Dei – novi krstaški pohod Vatikana, Idij, Veternik, 2000, str. 14.
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 ремаРутвену, фундаментализам се доживљава каоборба за чис
П
тоту убеђења.14)
Поред ових – онтолошких – дефиниција фундаментализма
нису без значаја ни оне које фундаментализму дају ужа, верска
или
 социолошка, значења. Према оријенталисти Гибу (Hamilton
Alexander Rosskeen Gibb) «фундаментализам је захтев за реализа
цију друштва на искуствима вере.»15) Сличан став заузима и
Владан Станковић према коме: «под фундаментализмом бисмо
могли да подразумевамо све оне религиозно-политичке праксе и
стремљења који настоје да политичко деловање у једном друштву
изведу из верских (религиозних) поставки.»16) Искуство вере ов
де је непорециво, јер се ради о својеврсној објави Бога, па вер
нику преостаје само да га као таквог постварује у свакодневном
животу.17) За Мајера (Mayer) и Лоренса (Lawrance) фундаментал
изам је реакција на модернизам и модерност; према Ејзенштату
(Eisenstadt) фундаментализам је реакција на кризу модернизма
и модерности, за Хантингтона (Huntington) је фундаментализам
појавни облик сукоба цивилизација; за Роја (Roy) продужена рука
или наставакутопистичке визије онеопходностидржавне етике;а
премаБурдијеу(Bourdieu) израз тектонских променанасталих ред
ефинисањима на пољу религије.18)У социолошку дефиницију фун
даментализма спада и Хаџићев покушај описа посматране појаве,
премакоме јефундаментализам:«сустав вјеровања и вриједности;
тај сустав обухвата цијели живот; њему ништа не остаје изван
домашаја, ни начин говорења, ни начин одјевања ни начин сјед
ења, ни начин једења, нити пак однос наспрам стварања, досло
вно – он обухвата све дијелове човјекова животаод почетка,па до
M. Ruthven: Fundamentalism – the Serach of Meaning, р. 12.
H. Neimarlija: “Islamski fundamentalizam – pristup temi”, Islamski fundamentalizam,
Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990, str. 22.
16) В. Станковић, «Фундаментализам», Српска слободарска мисао, 3/08: 3-18, СРС, Земун, 2008, стр. 4.
17) S. Appleby, M. Marty, Foreign Policy, No. 128/02: 16-22, Washington,
DC, 2002: “Fundamentalists lay claim to preaching and practicing “the unvarnished word of
God” as revealed in the Hebrew Bible, the New Testament, or the Koran. This claim undergirds the fundamental-ists’ larger assertion that their authority comes direct-ly from God and
thus their program for reform and transformation is, in principle, beyond criticism.” (р. 17)
18) R. Guolo: Il volto del nemico – i fondamentalismi e le religioni: Lezioni magistrali, p. 33-37.
14)
15)
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краја.»19) Отуда у фундаментализму има нешто од фаталистички
спутаневоље.20)
Пажљивимисчитавањем наведених дефиницијадају се извести
закључци о карактеру и обележјима фундаменталистичких учења
и њихове друштвене праксе. Фундаменталистичка појава има
идејну (религијскуи филозофску) суштину,нормативну структуру,
политичка стремљења, тедруштвену и политичку стварност.
На основу свеганаведеног фундаментализам предс тавља:
● правце недвосмислених спознаја;
● повратак суштини спознаје;
● борбу за суштинуспознаје;
● захтев за реализацију друштва према нацртимаспознаје;
●	 праксу и стремљења изпоставки спознаје;
●	 идеологизацију друштва на темељима свеобухватајућег то
талитета;
●	 свепрожимајућисистем вредностикоји полази из непорециве
спознаје;
У нешто ужем смислузначења фундаментализам о личава и:
●	утопистичку визију уређења света по мерилиманепорециве
спознаје;
● политизацију религије;
● појавни облик сукобацивилизација;
●	тотални приступсвету као реакцију на модернизам;

2. ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ УДОКТРИНАРНИМУЧЕЊИМА
 ада говоримо о фундаментализму ваља нагласити да је
К
напуштена концепција по којој се фундаментализам искључиво
везујеза религију (тзв.верскифундаментализам), и прихвата ста
новиште према којем и друга учења могу равноправно пледирати
да добију фундаменталистичка обележја. Тако се данас поред
исламског, протестантског, католичког, православног, јудаистичког
19) M. A. Hadžić: “Islamski odnos prema pretjerivanju u vjeri”, Islamski fundamentalizam,
Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990, str. 27-28.
20) О кореалтаивној вези између фатализма и фундаментализма у: R. Quinney, “Political
Conservatism, Alienation, and Fatalism – Contingencies of Social Status and Religious Fundamentalism”, Sociometry, Vol. 27, No. 3/64: 372-381, Washington, D.C, 1964. О томе и
код: D. Tanasković, Islam i Mi, Partenon, Beograd, 2006, str. 272: “... čovek, ako je musliman, iskreno prihvata položaj ropske pokornosti...”
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или нпр. хинду-фундаментализма све више пише, говори и
расправља и о: тржишном, демократском, секуларистичком,
лаицистичком или нпр. о људскоправашком фундаментализму.
Фундаментализам је као појамизгубио значење искључиво верског
фундаментализма, и, исправно, задобио шире појавне облике.
Оно што је општа карактеристика свих фундаментализама то
је настојање да се, у једном друштву, путем норми у политичкој
акцијиоствари суштина спознаје.
Први пут појам фундаментализма налазимо у описима стања
радикалних протестантских заједница у САД и Великој Бри
танији. У почетку је фундаментализам искључиво представљао
реакцију конзервативног крила протестантизма на «новотарије и
измене» које је уводила либерална протестантска пракса и теол
огија.21) Радикалне заједнице верника инсистирале су да се читав
њихов живот подредидословним обрасцимабиблијских заповести
– тзв. фундусима вере.22) Тако је код протестантских деноминаци
ја фундаментализам везан за правоверност поступака која налажу
Јеванђеља и Стари завет.23) Ова се доследност тиче савета и ими
тација поступака из друштвеног живота који узор имају у библ
ијском предању.24) Тешкоће у испољавању протестантског фунда
ментализма у секуларном друштву приморале су многе заједнице
да се издвоје из света у тзв.верске енклаве.
Поред протестантског фундаментализма, хришћанска вера
садржи њенепојавне облике и у друге две великеконфесије.
Тако је у католичкој конфесији фундаментализам векови
ма сазревао. Томе су ишли на руку: римокатолички логизам
21) J. P. Dunand, La mission, Editions Farel, 2006, p. 88: «Quand le mot fut employé pour la
première fois – aux État-Unis au début du vingtième siècle – il désignait une réaction conservatrice protestante au libéralisme théologique.»
22) M. Ruthven: Fundamentalism – the Serach of Meaning, р. 12: “Fundamentalists, he declared, were those who were ready to do battle royal for The Fundamentals.”
23) J. P. Dunand, La mission, p. 88: «Il s’agissait d’un effort théologique pour réaffirmer et défendre les fondaments de la foi évangélique.»
24) У протестантизму су се због радикалних покушаја отклањања вере из друштвене сфере, јавиле дихотомије и пренапрегнутости: либерализам vs. фундаментализам, лаицизам vs. клерикализам, и универзализам vs. конфесионализам, које су се касније наметнуле за основ темељних вредности Модерне како би их следио «сав напредни свет»
(тзв. западњачка парадигма Модерности и модернизма). На ово указује и Јован-Павле
Вилèм у својој књизи Савремена социологија протестантизма: J. P. Willaime, La pré
carité protestante – sociologie du protestantisme contemporain, Labor et Fides, 1992, p.
10-11: «C’est l’analyse des trois grandes tensions inhérentes au protestantisme qui structure
cet ouvrage; analyse qui nous permet de montrer que le protestantisme est à la fois un fondamentalisme et un libéralisme, à la fois une religion de laïcs et une religion de clerics, à la fois
un confessionnalisme et un universalisme.»
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и ослоњеност на нормативизам Ordinatus romanorum, потоња
каролиншка усредсређеност на filioque-ни христоцентризам (који
је изазвао потоњу сакрализацију друштва кроз развијени средњи
век), рационализација томистичке схоластике доминиканског доба,
и, коначно, бујање лаичког апостолата у условима «опхрваности
упливима страног и наметнутог модернизма».25) Католичанство
је тако вековима стварало један колективни дух – својеврстан
тип духовног спиритуализма који покреће генерације верника по
јединственом културном узору.26) Сам по себи овај је колектив
истички дух нека врста разблаженог фундаментализма. Данас се
католички фундаментализам још више изражава као својеврсна
густа мрежа упутстава(упута) којимЦрквазаузимаставове о пој
единим друштвеним питањима и тако износи очекивања да ће их
се «сваки вјерни католик придржавати».27) Тако, док се протес
тантски фундаментализам базира на тоталној привржености Св.
писму, католички фундаментализам улаже ауторитет у предање и
писана т умачења Св. столице.28)
Када је реч о православном типу фундаментализма, тада ва
ља истаћи оне особености које га разликују од осталих приступа
истој појави. Понајпре у његовој онтолошкој основи лежи култу
25) О овоме више у тексту Армина Швибаха, који истиче значај папске енциклике: Sacro
rum antistitum, папе Пија Х. Исти папа је у енциклици Pascendi Dominici gregis, “osudio
greške i glavne opasnosti teologije i kulturne filozofije, koja je usmjerena promatranje sebe
kao pojedinca, a vjerske istine svodi na razinu filozofskih i povijesnih mogućnosti. Papa
Benedikt XVI je 18. kolovoza 2010. je, u svojoj katehezi srijedom, komentirao: Vjeran  u
zadaći jačanja svoje braće u vjeri odlučno je nastupio, sv. Pio X, protiv  nekih  tendencija u
teologiji krajem devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća, tako što je osudio modernizam
da bi zaštitio vjernike od  zabluda  i da bi promicao znanstveno produbljivanje  objave  i  
uskladio ga sa tradicijom Crkve.” (A. Schwibach: “100 godina antimodernističke zakletve”,
http://www.don-ivica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=345:100-godina-antimodernistike-zakletve&catid=56:opca-crkva&Itemid=58)
26) Z. Fahed: “How The Catholic Church views the political community”, Политикологија
религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд,
2009, стр. 101: “... the Catholic Church believes that God has willed that all men should
constitute one family and treat one another in a spirit of brotherhood.”
27) В. Станковић, «Апостолат лаика пре и након Другог ватиканског сабора», Политич
ка ревија, 01/05: 193-212, Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 203: «Католичанство је престајало да се доживљава само као конкретизација Јевађеља у времену. Полако је почела да се јавља идеја да је оно више од посредовања, тумачења и
превођења јеванђељског. Католичанство постаје повјесна заједничка стварност, једна
велика колективна свест, вредносно-идеолошка матрица, поглед на свет (социјална
доктрина).»
28) B. Hill, P. Knitter, W. Madges, Faith, religion & theology – a contemporary introduction, 2
book revised, Twenty-Third Publications, 1997, p. 326: “Whereas Protestant fundamentalists
invest absolute authority in the literal interpretation of the Scripture, fundamentalist Catholics invest absolute authority in the literal interpretation of Vatican declarations and in the
figure of the pope.”
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ра богозрења,29) док његову друштвену позадину оличава идеал
монастицизма.30) Као такав, православни фундаментализам мог
уће је остварити репресивно-интериоризованим нормама јавног
мњења православнезаједнице верника у тзв. органском друштву.31)
Па чак и у заједницама у којима је до извесне мере постојао
покушај поостварења основне православне парадигме екстери
оризованим нормама државне санкције наметањамонашког идеала
(попут оног у Московији Ивана Грозног) – чак и тада, постојао
је извесни празни ход између недостатне стварности (која није у
стању да прати наметнути идеал) и монастичког идеала коме се
тежи.32) Услед тога, православни фундаментализам се јавља ис
кључиво кроз само учење Црквео потребиуласка у поступни бог
оспознајнипроцес, прихватањеммонашких идеала.33) Каотакавон
губи друштвену димензију и постаје својеврстан тип унутарњег
свепрожимања фундуса вере.34) Због тога и постоје спорења да ли
је он каотакавфундаментализамили није. Несумњиво је да сваки
искораккоји настоји давернике притера, мотивишеили чак, само
упути у богоспознајни процес већ појавни облик фундаментализ
ма. Овде, у православљу,тада, неможебити говора о клерикализа
цији друштва, већ о њ
 еној монастизацији.35)
29) E. Benc: Duh i život Pravoslavne crkve, Čigoja štampa, Beograd, 2004, str. 55: “Glavne teme
pravoslavne pobožnosti nisu opravdanje, već obogotvorenje, posvećenje, ponovno rođenje,
novo stvaranje, uskrsnuće i preobraženje čoveka, i to ne samo čoveka, već – u tome i leži
njena karakteristična kosmička crta – celog sveta.”
30) А. Бус: «Социологија православне традиције», Могућности и домети социјалног
учења православља и Православне цркве: 101-124, Конрад Аденауер-Јунир, Београд,
2010, стр. 103: «Манастирски живот је био готово синоним за византијски идеал аутентичног хришћанског живота.»
31) A. Papanikolaou, E. Prodromou: Thinking Through Faith – New Perspectives from Orthodox
Christian Scholars, St Vladimir’s Seminary Press, 2008, р. 286-287.
32) Ово запажање уочава и угледни социолог православља и византолог Ханс-Георг Бек:
Х. Г. Бек, Византијски миленијум, Clio, Београд, 1998, стр. 234: “(...) ова догматика
захтевала је пуно од обичног човека,..”
33) С. Жуњић, «Модерна и православно наслеђе», Часопис за веру и културу – Источ
ник, бр. 66/08: 5-48, Београд, 2008, стр. 39: «Сједињавање с Богом је у православљу
било могуће само као мистичко јединство са оностраношћу које се постиже на врхунцу аскетског зренија божанских дејстава.»
34) Х. Г. Бек: Византијски миленијум, стр. 331: «Овде се не тражи само теоријска сагласност него практична вера, која може постати заморна и окренути се у своју супротност.»
35) На ово указује и угледни руски часопис Политички журнал: А. Верховский, «Православный фундаментализм остался в меньшинстве», Политический журналъ, объем 197: N°1/10, Москва, 2010, стр. 3: «Они предпочитают уходить от мира, то есть
именно от модернизации, в православную мифологию и специфический православный
быт.»
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Од свих религија и конфесија, некако се фундаментализам
данас понајвише везује за ислам. У свакодневном говору, свакако
погрешно, фундаментализам и исламизам су синоними. Па ипак,
утицај фундаментализма у исламујеогроман. Сунитскатрадиција
која се позива на ортодоксност (а тиме и правоверност) норми
– суна, али и на универзалност и примат записаног над живим
законом,36) настоји да се дословно држи записане традиције Ку
рана. Дословно и доследно придржавање овог нормативног сист
ема у сфери: теологије, морала, етике, обичаја и (шеријатског)
права чини основну претпоставку за постојање фундаментализма
.37) Томе свакако доприноси већ сама Алахова реч коју је пророк
Мохамед само објавио, а према којој су: «... сви су људи у Аllah
-овој власти.»38) У шиитској верзији ислама норме нису тако кр
уте, оне постајугипке јер их надограђују становиштаверскихвођа
– имама, па се записани закон претвара у гипку мрежу одговора
о питањима која намећу изазови савремености и модерне.39) Како
год било, ислам настоји да, пошавши од св. књиге Курана (у коме
је записана сама реч Бога)идејно-вредносно-нормативнесадржаје
вере оствари у свакодневном животу густом мрежом: прописа,
забрана,радњи, конвенција, стандарда, моде, ритуалаипонашања.
Ова спуштеност вере у свакодневни живот јасно указује на пој
аву фундаментализма. Завршни израз фундаменталистичког изр
аза у исламу је џихад или свети рат – мисија којом се задобијају
нови верници и/или брани угрожена вера.40) Фундаментализам је
36) Сунизам по својој суштини тежи ортодоксији, те је ту најсличнији православљу;
држи се нормативизма па је ту најсличнији католичанству (нарочито у настојањима
преобраћања паганских култова и традиција); настоји да дословно спроведе своју
Св. књигу Божјих објава, па је по томе идентичан са радикалним протестантизмом са
којим га спаја и тежња ка универзализму.
37) Према исламској предању право је заповест Бога, а правне школе су умећа или вештине
овладавања овом традицијом. «... bez temeljnog poznavanja šerijata (šari'a), celine norme
koju je Bog objavio, a ljudi usvojili i razradili, da bude vođstvo muslimanu u praktičnom
iskazivanju i primenjivanju vere, i fikha (fiqh), nauke koja izučava njena pravila, nemoguće
razumeti islam, ni kao veru, a ni kao na toj veri zasnovanu zajednicu.» (G. Varcellin:
Instituzioni del mondo muslimano, Torino, 1996, p. 269, оп.цит: D. Tanasković: Islam i Mi,
str. 269)
38) Kuran, sura XVII-60, El Kalem, Sarajevo, 1989, str. 287.
39) Овај свепрожимајући ислам удаљава се од ортодоксије у настојању да постане виталан,
мање инсистира на нормативизму суна, мање потире предисламску традицију и има
више обзира према етнофилетизму.
40) Постоји више врста џихада, а већина нема никакве везе са ратом. Па ипак, рат из
џихада није искључен. (A. Sultana: «Digging Islamic Roots of Jihad to Unveil the
Truth», Политикологија религије, 1/08: 31-41, Центар за проучавање религије и верску
толеранцију, Београд, 2008, стр. 32: «Jihād is a verbal noun of the third Arabic form of the
root jahada, which is defined classically as exerting one’s utmost power, eff orts, endeavors,
or ability in contending with an object of disapprobation. Such an object is often categorized
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уисламу непобитна појава,нарочито у његовомсунитском изразу
где суна има непобитан божански карактер. Из тог разлога, за
политичке науке веома је битна чињеница, да ислам има потребу
да секуларни правни систем преточи у своје божанско право – да
га исламизује.41)Тако у најдаљој инстанци џихад представља(верс
ки) фундаментализам напрегнут до крајњих граница сопственог
тоталитета.42) 
Овде ћемо се (због недостатка простора) задржати само још
на последњојмонотеистичкој религији – јудаизму. Основ јудаизма
чини књига упутстава или Тора на коју се надовезује и Књига за
кона или Талмуд. Коначно од II века старе ере  у употреби је и
Мишна, или Књига понављања, која има и мистично-аскетска
својства. У Тори се већ предвиђају очекивања Бога од верника,
натовареног бескрајним обавезама. Испунити Божју вољу осн
овни је задатак верника. Историчност јудаизма чини да његов
фундаментализам није начелан, већ врло конкретан и упоједиња
вајући.43) Врлогуста форма фундаментализма, која задобија обрисе
обредног, произилазииз саме Торе која«позива Јевреједа имитир
ају Бога, овде на земљи, кроз испуњење његових заповести.»44) Те

41)

42)

43)

44)

in the literature as deriving from one of three sources: a visible enemy, the devil, and aspects
of one’s own self. There are, therefore, many kinds of jihād, and most have nothing to do with
warfare. Jihād of the heart, for example, denotes struggle against one’s own sinful inclinations, while “jihād of the tongue” requires speaking on behalf of the good and forbidding
evil.”)
Наш угледни исламолог и политиколог религије prof. dr.sci Мирољуб Јевтић заступник
је тезе о непрестаној потреби ислама да придобије секуларну државу, да је задобије за
себе – да та држава постане исламска. (Видети: М. Јевтић, Религија изазов политичкој
науци, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010, стр. 115:
«Фикрет Карчић,.. наставник исламског теолошког факултета у Сарајеву: За муслима
не право није само елеменат укупног исламског учења већ његов функционални израз.
Према томе, ако је право функционални израз ислама, онда је јасно да је за њега потребна држава, јер права нема без државе. А то значи да нема ни ислама без исламистичке државе.»)
Да је џихад до краја изведен појавни облик фундаментализма указује и prof. dr.sci
Мирољуб Јевтић. Он цитира прозападног «умерењака» професора техеранског свеучилишта Матина Дафтарија када закључује: «Коначно, истински циљ, крајња суштина
џихада јесте мир, дефинитивни мир, читавог човечанства којим би господарила пра
вила искључиво једне религије. Из овога јасно произилази да, чак и један умерени муслиман, умерен до граница крајње могућих а да се не постане вероодступник не може да
негира да је циљ џихада, да ислам надвлада све остале вере и да он господари светом.»
(М. Јевтић: «Идеја исламске транформације света», Политичка ревија, 4/08: 1429-1462,
Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 1434)
Ц. Вербловски: «Јудаизам или религија Израела», Јудаизам и пословна етика, Мали
Немо, Панчево, 2003, стр. 41: «Готово да не постоји ниједна радња коју један дисциплиновани Јеврејин може да уради (укључујући облачање или припремање хране) којој
није припојена нека религијска дужност или забрана.»
М. Келнер: «Јеврејска етика», Јудаизам и пословна етика, Мали Немо, Панчево, 2003,
стр. 84.
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се заповести покаткада односе и на најбаналније обредне радње,
на прописе о броју радњи или поступцима, па чак и на врсту хра
не, дужини или нпр. боји одеће... Овдеје мрежа фундаментализма
толикогуста и свепрожимајућа, дасе готоворуком може ухватити.
Радикалне заједнице верника покаткада се издвајају из друштва
које је недовољно богоугодно према мерилима предања.45) Ово
издвајање омогућава да се живи пуном силином по заповестима
правоверног јудаизма.46)
 оначно, ипоједине идеологије могубити такосвепрожимају
К
ће да задобијају фундаменталистичка својства.47) Међу свепрису
тним идеологијама издваја се неколико за које се може поуздано
устврдити да имају фундаменталистичка обележја. Најчешће је у
колоквијалном говору присутан појам тржишни (понегде и кап
италистички) фундаментализам. Имајући узор у учењуекономск
ог либерализма Рикарада и Смита, овај је облик фундаментализ
ма настојао подредити све друштвене токове тржишним законима
понуде и тражње. Тако за Стиглица (Joseph Stiglitz) фундамента
лизам има значење догматског фанатизма – односно представља
подређеност свих токова базичном учењу.48) Сама логика слоб
одног неспутаног тржишта, носиоца економизације друштва са
собом је ланчано повукла и друге економске, правне и полит
ичке аспекте: минималну државу, тоталну заштиту приватног
власништва, представничку демократију, дерегулацију, потпуно
45) Такве су нпр. заједнице хередима. (R. Antoun, Understanding fundamentalism – Chris
tian, Islamic, and Jewish movements, Rowman Altamira, 2001, p. 75: “Heredim is a term
Israelis use to designate those Jews who defend the faith and keep the law without making
the kind of compromises to the seluar world common to the majority in Israel.”)
46) M. Inbari: Jewish fundamentalism and the Temple Mount – who will build the Third Temple?,
SUNY Press, 2009, p. 11: “The fundamentalists are afraid to lose their struggle, and they
therefore tend to retreat from society and form their own enclaves.”
47) З. Милошевић: «Улога идеологије у развоју личности», Политичка ревија, 1/09: 55-66,
Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 56: «Према новијим истраживањима
идеологија се дефинише као систем идеја, погледа, представа, осећања и веровања
о циљевима развоја друштва и човека, а такође и као средство и пут постигнућа
ових циљева оваплоћених у вредносним оријентацијама, убеђењима, актима воље и
подстицајима (човека или људи) у својим истинским стремљењима и циљевима које су
он или они поставили пред себе.»
48) Један од првих који је употребио ову синтагму (тржишни фундаментализам) свакако је управо амерички теоретичар и економиста Јозеф Стиглиц. (A. Aldridge, “Market
fundamentalism”, The market, Polity, 2005, p. 49: “Stiglitz deliberately uses the term to implay zealotry, bigotry and dogmatism. Possessed by a blind faith, market fundamentalists are
self-righteous ideologues who will admit no evidence against their position and who refuse
to tolerate dissent.”)
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слободне трговинске токове...49) Подпојам овог фундаментализма
је конзумеризам или потрошачки фундаментализам. Када је реч
о демократском фундаментализму тада доминира настојање
да се сви облици политичког одлучивања сведу на одлучивање
народа, односно већине. Представнички систем увео је већи
ну која је већина од присутних, а сви други облици одлучивања:
аутократија, харизматизам, олигархијски систем усаглашавања
ставова и сл. стављени су у други план.50) Креирање јавног мњ
ења, и ишчекивање његове узвратне (колективне) воље саставни су
део овог процеса. Коначно, може бити речи и о људскоправашком
фундаментализму, глобализаторском фундаментализму и сл. по
јавним облицима истог феномена.

3. ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ У ПРИМЕЊЕНОЈ ПОЛИТИЦИ
ЗАКЉУЧНИХРАЗМАТРАЊА
На самом крају рада ваља истаћи везу фундаментализма и
примењене политике: 1. фундаментализам је кохерентан ску
п идејно-вредносних садржаја и норми којим се остварује једна
тотална визија света; 2. у политичким релацијама он настоји да
се испољи или ширењем до граница свеопштег тоталитета, или
скупљањем и сабијањемунутар енклава укојима се употребљава;
3. пасивно стањефундаментализма изискује пуну аутономију; акт
ивно стање настоји да пружи одговоре на сва могућа питања; 4.
фундаментализам је израженији на рубовима просторне појаве,
тамо где је потреба за хомогенизацијом већа;51) 5. пошто у себи
садржи интегралистичку компоненту, фундаментализам се оштро
супротставља сваком облику плурализације, секуларизације, лаи
49) Z. Baletić: “Privatni kapitalistički fundamentalizam, ekonomski liberalizam i ekonomska
znanost”, Ekonomski pregled, (57) 7-8/06: 563-591, Ekonomski institut, Zagreb, 2006, str.
567: “Prevedeno na instrumentalni jezik ekonomske politike; nova se ortodoksija svela na
deset kratkih recepata: fiskalnu disciplinu; preusmjerenje javnih izdataka (ponajprije onih
za zdravstvo, obrazovanje, socijalnu skrb i infrastrukturu); poreznu reformu; jedinstvene
konkurentne tečajne stope; sigurnost vlasničkih prava; deregulaciju; liberalizaciju trgovine;
privatizaciju; poticanje stranih izravnih investicija i fi nancijsku liberalizaciju. Od države se
zatražilo da se povuče iz regulacije i upravljanja gospodarskim aktivnostima i da se ograniči
na uspostavu sigurnog i poticajnog okvira i makroekonomskih uvjeta za slobodno odvijanje
privatnih aktivnosti.”
50) О овоме пише истакнути социолог Ален Турен када се супроставља Михелсовим
«гвозденим законима олигархије». (Видети: A. Touraine, Consensus and controversy,
Routledge, 1996, р. 203)
51) На ову тему изашао је веома занимљив рад Огунтола-Лагуде: D. Oguntola-Laguda,
“Religion and politics in a pluralistic society – The Nigerian Experience”, Политикологија
религије, 02/08: 123-133, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд,
2008.
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цизације ибанализације која би га угрозила и тако омела парадиг
матични фундус онога ушта се верује.52)
Vladan Stankovic
THEBASIS OF FUNDAMENTALISM
Summary
In this article the author discusses the emergence of the
subject of several scientific disciplines. Fundamentalism
as a phenomenon is the subject of study: philosophy, po
litical science (political science of religion), and legal
sciences (canonical and autonomous law) and sociology
(sociology of religion, political sociology and sociology
of development). Hence the research work in this phen
omenon include interdisciplinary and multidisciplinary
methodological approach. Among the methods in politi
cal science: the method of deduction and generalization,
in legal science: a method analyzing the contents of the
norms of canon law and the comparative method, and
in sociology: the development method and the method of
cross-cultures.
Keywords: fundamentalism, religion, political theory
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Resume
At the end of the article has pointed out the connection of
fundamentalism and applied policy: 1. fundamentalism is
a coherent set of ideological values and norms of content
that achieves a total vision of the world; 2. in political re
lations he seeks to express itself and spread to the limits
of universal totality, or collecting and distilling within the
enclave in which it is used; 3. passive state of fundamen
talism requires full autonomy, active state is trying to pro
vide answers to possible questions; 4. fundamentalism is
more pronounced at the edges of spatial phenomena, whe
re the need for greater homogenization; 5. since it con
tains integralistic component, fundamentalism strongly
opposes any form of pluralism, secularization, defrocking
and banality that would endanger him and so distracted
paradigmatic holdings on what to believe.
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