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Радомир Ђорђевић

Ако ре ли ги ју од ре ди мо у нај оп шти јем сми слу, са свим пре ли ми нар но, као си стем 
ве ро ва ња ко ји је на стао још у пр вим за јед ни ца ма љу ди, ка да се та ве ро ва ња по чи-
њу за пи си ва ти, си стем ко ји је то ком ми ле ни јумâ ути цао и ути че на суд би ну љу ди, 
он да је ја сно да се тај си стем ве ро ва ња мо ра из у ча ва ти ин тер ди сци пли нар но и си
сте мат ски без об зи ра на то да ли лич но сле ди мо тај си стем или не, да ли смо вер-
ни ци или не. И ту се на ла зи мо пред мно штвом про бле ма.

Те о ло ги ја је си стем ди сци пли на ко је су у вр ло раз гра на тим ве за ма са дру гим 
ди сци пли на ма из си сте ма људ ског зна ња. И он да ка да се ин си сти ра на пот пу ној 
ин ком па ти бил но сти те о ло ги је и на у ка у по гле ду њи хо вих ин тен ци ја, ја сно је да је 
нео п ход но ко ри шће ње мно го број них на уч них ме то да ис тра жи ва ња у чи та вом ни-
зу те о ло шких ди сци пли на, ре кло би се, баш као и у дру гим на у ка ма. Пре све га, ту 
је реч о исто риј ским, фи ло ло шким, па до не кле и ан тро по ло шким ди сци пли на ма 
из си сте ма те о ло ги је. Ре зул та ти до ко јих се та да до спе ва у се ри о зним по ду хва ти ма, 
тра га њи ма, без об зи ра на по чет на уве ре ња, ре ле вант ни су за све, а то је по ље ис-
тра жи ва ња ко је је за јед нич ко, не за ви сно од доц ни јих раз ли чи тих ге не рал них ин-
тер пре та ци ја.

Тра га ња у про шло сти не рет ко су би ла обе ле же на ра зним јед но стра но сти ма, 
ис кљу чи во сти ма и та ко су за тва ра ни зна чај ни ви ди ци и пер спек ти ве. Мо же се за-
па зи ти да се са вре ме на тра га ња за тај на ма чо ве ка и све та од ли ку ју ве ћом отво ре-
но шћу и ка да је реч о те о ло зи ма и ка да је реч о све ту на уч никâ. За јед нич ке рас-
пра ве, па и по ме ну та ве ћа отво ре ност, мо же се сло бод но ре ћи, жи вот на су по тре-
ба. Ако се пра те те за јед нич ке рас пра ве ме ђу те о ло зи ма, фи ло со фи ма и на уч ни ци-
ма ра зних стру ка и ори јен та ци ја, за па жа ју се ве ли ке те шко ће у ко му ни ка ци ји, спор 
на пре дак, ко ји је не ке на во дио на вра ћа ње пре ђа шњим изо ла ци о ни стич ким тра ди-
ци ја ма. Ипак, мо же се про це ни ти, гла со ви ко ји ма се апе лу је на стр пље ње и то ле-
ран ци ју из ве сна су кон стан та, на ро чи то од вре ме на ка да је за мно ге би ло ја сно да 
је чо ве чан ство пред мно гим опа сно сти ма; мно ги да нас уви ђа ју три опа сне тен ден-
ци је ко је су на из глед у кон вер ген ци ји: тзв. де мо граф ска екс пло зи ја, со ци јал но-еко-
ном ска кри за и еко ло шке опа сно сти. Те тен ден ци је су без сум ње пре те ће за оп ста-
нак не са мо љу ди не го и пла не те на ко јој они жи ве.

Они ко ји су ин спи ри са ни тра ди ци о нал ним и ве ли ким иде а ли ма ху ма ни зма не 
тре ба да оста ну скр ште них ру ку пред по ме ну тим оп штим опа сно сти ма. Ин те лек-
ту ал ни свет, ко ји је ина че до ста раз де љен, не са мо да тре ба не го је то и им пе ра тив 
— мо ра да тра жи пу те ве успе шни јег ко му ни ци ра ња и от кла ња ња бар јед ног де ла 
раз ли ка ко је су се го ми ла ле сто ле ћи ма. А раз ли ке у кон тек сту оп штих дру штве них 
при ли ка нај че шће су се ма ни фе сто ва ле као опа сне пред ра су де ко је су во ди ле су ко-
би ма и стра да њи ма. Већ из ле ти мич ног пре гле да же сто ких рас пра ва из ме ђу ри мо-
ка то лич ких и марк си стич ких те о ре ти ча ра, на ро чи то у Ита ли ји и Фран цу ској сре-
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ди ном 20. сто ле ћа, ви де ло се да се вр ло ра зно ли ко од ре ђу ју зна че ња чак и основ них 
пој мо ва ко ји ма се опе ри ше. То, на рав но, не тре ба да за чу ђу је, то је плод тра ди ци о-
нал ног обра зо ва ња и вас пи та ња.

Али, за да так је упра во у то ме да се на сто ји да се пре ци зи ра ју та зна че ња и да 
се та ко от кла ња ју из ве сни не спо ра зу ми. Не мо же мо ре ћи да се у тој обла сти мно-
го уз на пре до ва ло, те ми отуд из гле да да се и да нас у рас пра ва ма мо ра мо по за ба ви-
ти у пр вом ре ду пре ци зи ра њем зна че ња кључ них пој мо ва ко ји ма опе ри ше мо. То, 
раз у ме се, из и ску је го лем ин те лек ту ал ни на пор, па се у не до стат ку то га ба ра та ве о-
ма нео д ре ђе ним зна че њи ма. Нај че шће се ми сли да се зна че ња под ра зу ме ва ју, па та-
да за пра во и не ма ни ка кве су штин ске ко му ни ка ци је ме ђу они ма ко ји рас пра вља-
ју, из ме ђу њих се не од ви ја ју ди ја ло зи ко ји би во ди ли не ком уна пре ђе њу ми сли са-
го вор никâ, не го са го вор ни ци из ри чу сво је мо но ло ге. Ако ни смо у мо гућ но сти да 
пре ци зи ра мо зна че ња пој мо ва, да вр ши мо из ве сне те о риј ске ди фе рен ци ја ци је, он-
да не за па жа мо ни ни јан се фе но ме на у ствар но сти и во ди мо раз го вор ко ји не мо же 
да ко ри сти го то во ни ко ме. Ствар ност је од већ бо га та ни јан са ма, ка рак те ри сти ка-
ма, ступ ње ви ма у ге не зи по је ди них фе но ме на да је не мо же мо из ра зи ти не ким оп-
штим пој мо ви ма без до дат них ни јан си ра ња.

Сме ло би се, шта ви ше, ре ћи да су нам у мно гим си ту а ци ја ма нео п ход ни но ви 
из ра зи, јер се су сре ће мо са по је ди ним но вим фе но ме ни ма ко је не мо же мо да из ра-
зи мо „ста рим“ из ра зи ма, тер ми ни ма. Ства ра ње у овој обла сти ни је ни ма ло јед но-
ста ван за да так, то мо гу да чи не са мо љу ди са нео бич но ду бо ким уви дом у ду хов ну 
тра ди ци ју уоп ште, али и са по себ ним на дах ну ћем и на сто ја њем да пот по мог ну ме-
ђу соб но раз у ме ва ње љу ди. Тек та кви ства ра ју „нов је зик“. И то је је дан вид ства ра-
ла штва, и то ве о ма нео п хо дан.

Сло же ност за да та ка на ко је овом при ли ком же лим да обра тим по себ ну па жњу 
мо же се по ка за ти на при ме ри ма упо тре бе основ них тер ми на, као што су ре ли ги о
зност, ате ист и слич ни, без об зи ра на то о ко јој је од ве ли ких или об ја вље них ре-
ли ги ја реч. Као што је по ме ну то, вр ло че сто се ти тер ми ни узи ма ју као ја сни чак и 
у по је ди ним спи си ма ко ји по ти чу од пи са ца са знат ном ре пу та ци јом. Та ко се, уме-
сто отва ра ња пер спек ти ве за рас пра ву, те пер спек ти ве за тва ра ју, пре ви ђа се мно-
го знач ност тер минâ, пре не бре га ва се ди на ми ка људ ског би ћа и при ли ка у ко ји ма 
то би ће оби та ва.

Још су у древ ним кул ту ра ма по ред љу ди ко ји су ве ро ва ли у Бо га жи ве ли и они 
ко ји су би ли не вер ни ци, би ло да су ови не за ин те ре со ва ни или чак да су би ли про-
тив ни ве ро ва њу у Бо га уоп ште. О то ме на ла зи мо без број на све до чан ства не са мо у 
исто риј ским ана ли ма не го и у умет нич ким де ли ма раз ли чи тих жан ро ва. Код љу ди 
код ко јих до ми ни ра „ле њост ду ха“ тер ми ни те ист, ате ист, ре ли ги о зан, не ре ли ги
о зан го то во су јед но знач ни, или кон трар ни, као што је то са од ре ђе ним пој мо ви ма 
у фор мал ној или еле мен тар ној, дво ва лент ној ло ги ци.

Али, за ко ни ма фор мал не ло ги ке мо же се из ра зи ти јед но тре нут но ста ње, кон-
крет ност, а не и ди на ми ка жи во та. А жи вот људ ски, као и „свет ски те а тар“ уоп ште 
(Шек спи ров из раз), не пре кид на су ди на ми ка, све што по сто ји је су об ли ци, ступ-
ње ви, ни јан се, про це си. Из те бу ји це ми из два ја мо тек по не што што је нај у оч љи-
ви је и фик си ра мо га, озна ча ва ју ћи га као не што што је го то во стал но, да кле, ме ри-
мо ме ри ли ма крат ког људ ског ве ка. По сма тра мо ли из те пер спек ти ве, мо ра мо кон-
ста то ва ти да се чо век ра ђа у јед ној кон крет ној сре ди ни, по ста је у њој ре ли ги о зан 
у про це су вас пи та ња, или ка сни је, у про це су обра зо ва ња, али у да љем раз во ју он 
до жи вља ва раз ли чи те ме та мор фо зе о ко ји ма од те о риј ских трак та та бо ље све до че 
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умет нич ка де ла. У раз во ју чо ве ка, под ути ца јем ра зно вр сних чи ни ла ца, мно ги љу-
ди се кре ћу од ре ли ги о зно сти ко ја је ма ње или ви ше оби чај на до ступ ње ва ка да је 
она по сле из ве сних те о риј ских уви да и лич них ис ку ста ва уоб ли че на, об ред на и из-
ра зи та, али ни ка да не без еле ме на та ма кар по вре ме них сум њи.

Ме ђу тим, жи вот је и дра ма, или по нај че шће дра ма, па се та ко љу ди кре ћу и од 
ве ре пре ма без вер ју, ка да је сум ња у по ра сту и ка да жи вот ни иза зо ви на ру ша ва ју 
или чак ру ше прет ход ни ду хов ни ви дик, па и ста бил ност чо ве ка ка да он те жи не-
че му друк чи јем, не зна ном, не за до во љан ра ни јим, до жи вље ним. Тра га ња су ина-
че не пре кид на. Та ко за па жа мо да по сто ји мно штво ступ ње ва ве ро ва ња. Али, исто 
та ко мо же мо да пра ти мо и мно штво ступ ње ва и пу те ва без вер ја. Ате истâ је би ло 
мно го у свим вре ме ни ма, али су се и они вр ло мно го раз ли ко ва ли: од оних ра ди-
кал них, ко ји се опет мо гу де ли ти на оне ко ји су то из ди сци пли не на ло же не спо ља 
а да са ми ни су има ли ни ка ква уве ре ња о по сто ја њу или не по сто ја њу Бо га, до оних 
фа на тич них, чи је је уве ре ње фор ми ра но на осно ву по пу лар них шти ва ко је су ови 
узе ли као по след њи на лаз на у ке и људ ског ума уоп ште, и то еви дент но до ка зан, све 
до оних ин ди фе рент них.

Исто риј ска ис ку ства из по след њих де це ни ја 20. ве ка, ка да је реч о на шој зе-
мљи, ве о ма су ин ди ка тив на. Из гле да ло је да је ве ли ки део ста нов ни штва био ори-
јен ти сан ате и стич ки или бар рав но ду шан пре ма ре ли ги ји и цр кви. А по чет ком 
1990-их го ди на до ла зи до на глог пре о кре та, ка да глав ни на ста нов ни штва не ка ко 
на гло по ста је ре ли ги о зна, хр ли у цр кве, ста ра се о по ди за њу но вих, ви ше не го о по-
ди за њу но вих шко ла или бол ни ца. Сли ка о ствар ном ста њу у по гле ду ре ли ги о зно-
сти би ла би по гре шна ако би смо се осло ни ли на по ме ну те оп сер ва ци је о по на ша-
њу ма са. Ни у пр вом ни у дру гом слу ча ју ни је реч о пра вој, истин ској, ге ну и ној ре-
ли ги о зно сти, не го ве ћим де лом о иза зва ној ре ли ги о зно сти, ко ја је за пра во па ра ре-
ли ги о зност, или при вид на ре ли ги о зност, ко ја је не ка вр ста со ци јал не мо де. У цр-
кви се, ка ко из гле да, ни је од мах уви де ла опа сност ко ја је до ла зи ла из сфе ре по ли-
ти ке, у ко јој је про цес и ре жи ран, па се та ко од и гра вао из ве стан про цес на о па ког 
про зе ли ти зма.

Истин ска ре ли ги о зност на ста је, мо же се ре ћи, „из ну тра“, раз во јем са ме лич-
но сти ко ја је до то га до спе ла кроз сво је вр сну ва тру ис ку ше ња (До сто јев ски). Упра-
во из вре ме на ра ди кал ног „др жав ног“ ате и зма ми зна мо за ре ла тив но ма ло број-
не љу де ко ји су по ста ли и оста ли истин ски ре ли ги о зни, „про тив стру је“ вре ме-
на. Ако хи по те тич ки до пу сти мо мо гућ ност од ре ђе ног ра ди кал ног обр та у на шој 
зе мљи услед на го ми ла них те шко ћа и чу до ви шних об ли ка не јед на ко сти, и на вла-
сти се на ђу не ке но ве ко му ни стич ке гру пе, та да би смо за крат ко вре ме ви де ли ка ко 
одо ра ми ли онâ да на шњих „вер ни ка“ бр зо спа да, ка ко се цр кве пра зне и љу ди ко ји 
су би ли ре ли ги о зни на гло по ста ју рав но ду шни или чак про тив ни ци ве ре и цр кве 
као ин сти ту ци је. Ако ове прет по став ке из гле да ју као са свим нео прав да не, не ка се 
он да они ко ји та ко ми сле при се те Сте ри ји ног спи са „Ро до љуп ци“, ко ји по ка зу је не-
по сто ја ност људ ску и по во ђе ње за тре нут ним при ли ка ма не са мо ка да је реч о љу-
ба ви пре ма свом на ро ду не го и уоп ште.

Та не по сто ја ност и по во ђе ње за тре нут ним при ли ка ма од већ се мно го ко ри-
сти у сфе ри по ли ти ке — је ди ној дру штве ној сфе ри где се не за па жа го то во ни ка ква 
од го вор ност ак терâ. Да би се то ме ста ло на пут, нео п ход ни су за јед нич ки по ду хва-
ти фи ло софâ, те о логâ, на уч никâ, умет никâ — но ва ис тра жи ва ња и ту ма че ња све-
то о тач ких, по себ но аскет ских, и дру гих спи са у све тлу по је ди них но ви јих ре зул та-
та на у ке, но ва из у ча ва ња у обла сти исто ри је ре ли ги ја, на ро чи то упо ред не сту ди је 
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ре ли ги ја, као и ди ску си је о раз ли ка ма у свим сре ди на ма и на свим ни во и ма вас пи-
та ња и обра зо ва ња, као и у јав ном дру штве ном жи во ту. У то ме је ми си ја љу ди ко-
ји се бе сма тра ју ства ра о ци ма.
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