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Rад ко ји је пред на ма по за ба ви ће се пи та њем из град ње вер ског 
иден ти те та из угла ес ха то ло шке ге о по ли ти ке. Ова, и у свет ски 

раз ме ра ма мла да и још не до вољ но ста са ла, на уч на ди сци пли на 
осла ња се на вер ску или са крал ну ге о по ли ти ку, о ко јој код нас тек 
про прат но има спо зна је, по нај ви ше кроз пре во де ра до ва ру ског ге-
о по ли ти ча ра Алек сан дра Ду ги на. У стра ним из во ри ма пре по зна-
тљи ве су на уч не сту ди је на ову те му: Јо ва на Ри за (JohnA.Rees),1) 
Ми хај ла Бо ни на, Аба са Аман та и Ми хај ла Га спе ра (Michael Bo
nine, AbbasAmanat, MichaelGasper),2) Ни ко ле Ди ме (NicholasDi
ma),3) Мук тедaр Ка на (MuqtedarKhan),4) Ан дри је Но ва ка (Andrzej
Nowak)5)... 

Да би смо те мељ ни је про а на ли зи ра ли вер ски иден ти тет из 
угла ес ха то ло шке ге о по ли ти ке, и по ста ви ли га у кон текст срп ске 
спољ не по ли ти ке, ва ља ло би нај пре раз чла ни ти пој мов не са др жа је 
опе ра ци о на ли за ци јом са знај ног апа ра та, по том за ћи у во де ес ха то-
ло шког апо ка лип тич ког ми ле а ри зма, да би се из ових кон цеп ци ја 
про а на ли зи ра ла ес ха то ло шка и вер ска ге о по ли ти ка, и ко нач но у 
за кључ ним раз ма тра њи ма по зи ци о ни ра ло ме сто срп ске по ли ти-
ке кроз оп ти ку са крал не ге о по ли ти ке. На тај на чин до би ли би смо 
сли ку ста ња и основ не по став ке у ко ји ма би тре ба ло да се кре ће 
срп ска спољ на по ли ти ка у свет ској ко ор ди нат ној рав ни ме ђу на-
род них од но са. Као по врат на спре га ова ко кон ци пи ра них пре по-
ру ка ме ђу на род ног по зи ци о ни ра ња срп ске спољ не по ли ти ке мо гли 
би се учвр сти ти и/или мо ди фи ко ва ти по сто је ћи еле мен ти вер ског 

1) John A. Re es: Religion inInternationalPoliticsandDevelopment – The World Bank and 
Fa ith In sti tu ti ons, Ed ward El gar Pu blis hing, 2011. 

2) Mic hael Bo ni ne, Ab bas Ama nat, Mic hael Ga sper: IsThereaMiddleEast?–TheEvolution
ofaGeopoliticalConcept, Stan ford Uni ver sity Press, 2011.

3) Nic ho las Di ma: Culture,Religion,andGeopolitics, Xli bris Cor po ra tion, 2010.
4) M. A. Muq te dar Khan: DebatingmoderateIslam–thegeopoliticsofIslamandtheWest, 

Uni ver sity of Utah Press, 2007.
5) An dr zej No wak: HistoryandGeopolitics–AContest forEasternEurope, Pol ski Instytut 

Spraw Mi ędzyna ro dowych, War sza wa, 2008.
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иден ти те та, ка ко би чи тав си стем мо гао са мно го ма ње по тре са да 
ап сор бу је уда ре ме ђу на род них ге о по ли тич ких фак то ра.

ПОЈМОВНААПАРАТУРА
Ов де ће би ти ре чи о не ко ли ко основ них пој мо ва ко је је нео п-

ход но де фи ни са ти ка ко би се об ра дио пред мет ис тра жи ва ња. То су 
пој мо ви: верскиидентитет,  есхатологија, и геополитика. На кон 
де фи ни са ња по след ња два пој ма до ћи ће мо до спо зна је тер ми на 
есхатолошкагеополитика.

1. Верскиидентитет је са мо јед на од вр ста иден ти те та, а иден-
ти тет се до жи вља ва као «свој ство јед на ко са мо се би».6) Иден ти тет 
би био и на чин ис ти ца ња по је ди на ца и ко лек ти ви те та спрам дру-
гих по је ди на ца и ко лек ти ви те та.7) За иден ти тет, а ти ме и за вер ски 
иден ти тет мо гло би се ре ћи да озна ча ва “про цес из град ње сим бо-
лич ких мо де ла ко ји да ју сми сао сви је ту, ну де ту ма че ње ис ку ства и 
омо гу ћа ва ју љу ди ма да схва те ствар ност жи во та у свом са да шњем, 
али и про шлом и бу ду ћем, об ли ку.”8) Ка да је реч о ути ца ју и зна ча ју 
вер ског иден ти те та ва ља ис та ћи да је “кон фе си о нал на при пад ност 
по не кад моћ ни ји фак тор об је ди ња ва ња у исту за јед ни цу не го са ма 
на ци о нал на при пад ност”.9) Оту да је ва жност ове те ме не мер љи ва.

2. Есхатологијајенаукаопоследњимданима. Око то га да го-
то во не ма двој бе ни код јед ног од ауто ра ко ји се ба ви пој мов ним 
од ре ђе њем ове име ни це. За про фе со ра Бо го слов ског фа кул те та 
Срп ске пра во слав не цр кве, Ди ми три ја Ка ле зи ћа: «Ес ха то ло ги ја је 
те о ло шка на у ка о по след њим да ни ма (ствар но сти ма, зби ва њи ма), 
али не са мо у вре мен ском (ма да то пре све га) не го и у ег зи стен ци-
ја ли стич ком сми слу, тј. уче ње о вас по ста вља њу веч ног жи во та или 
Цар ства Бож јег, ко је ће се зби ти на свр шет ку исто ри је, Дру гим до-
ла ском Го спо да Ису са Хри ста.»10) Пре ма Фер гу со ну ес ха то ло ги ја 

6)  М. Су бо тић: “Срп ски на ци о нал ни иден ти тет – исто риј ски и са вре ме ни иза зо ви”, По
литичкаревија, 3/2011: 1-34, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.2

7)  J. Fe a ron, “What is Iden tity – as We now use the Word?”, Mimeo, Stan ford Uni ver sity, San 
Fran ci sco, 1999, p.4.

8)  Z. Mach: “Re li gi ja i iden ti tet u Sred njoj i Is toč noj Euro pi”, Političkamisao, 4/1997, Fa kul tet 
po li tič kih zna no sti, Za greb, 1997, str.131.

9)  Н. Ра ду шки: “Де мо граф ске ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та”, Српскаполитичка
мисао, 1/2011: 321-336, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр.327.

10)  ур. Д. Ка ле зић, Енциклопедијаправославља, Књи га 1: А-З, Са вре ме на ад ми ни стра ци-
ја, Бе о град, 2002, стр.660. 
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је «на да у ко нач но ре ша ва ње Бож јих за ми сли».11) Ви љем Риз ово 
са зна ње про ду бљу је, па је пре ма ње му ес ха то ло шка спо зна ја: «Ка-
сно је вреј ско и ра но хри шћан ско уче ње о по след њим или ко нач-
ним ства ри ма, као што су смрт, вас кр се ње, бе смрт ност, крај до ба, 
суд њи дан, бу ду ће ста ње и по нов ни до ла зак Хри ста.»12) Ово ту ма-
че ње је знат но пре ци зни је, јер уво ди и ју да и зам у си стем ес ха то ло-
шких сим бо ла, али је још увек не до вољ но, јер за по ста вља ислам и 
ње го ву ес ха то ло шку ви зи ју све та. Про ши ре но ту ма че ње ес ха то на 
као ми ле на ри зма апо ка лип тич ких са др жа ја уоча ва мо и код Па рин-
де ра. За ње га су хри шћан ске и ју да и стич ке иде је сво је из во ри ште о 
ес ха то ну про на ла зи ле у не и срп ној ин те р пре та ци ји зо ра стри зма.13)

3. Са дру ге стра не геополитика је на у ка ко ја ве зу је зе мљи ште 
и по ли ти ку, или мно го пре ци зни је разматранадметањаиборбе
заполитичкипростор. Ге о по ли ти ка је на ста ла из ка у зал них по-
ку ша ја да се ука же на ве зу про сто ра схва ће ног као зе мљи шта и 
по ли тич ких ак ци ја.14) Убр зо је ова кон цеп ци ја на пу ште на као не-
до вољ но атрак тив на, па се ве ћи на ге о по ли ти ча ра из под руч ја по-
ли тич ке ге о гра фи је, пре се ли ла на те рен ре ал не ге о по ли ти ке, ко ја 
је за пред мет ис тра жи ва ња узе ла по ли тич ки про стор као ис тра жи-
ва ну ка те го ри ју.15) Због то га су и да нас не у спе ли по ку ша ји ве ћи не 
ге о по ли ти ча ра да под ге о по ли ти ком под ра зу ме ва ју ути цај зе мљи-
шта на по ли тич ке пре тен зи је.16) Та ко је за Ри ја ге о по ли ти ка: “од нос 

11)  E. Fer gu son, EncyclopediaofEarlyChristianity, Gar land Pu blis hing Inc, 1990, p.309-310: 
“Escha to logy, in Chri stian terms, is the o lo gi cal re flec tion on the ho pe of be li e vers: ho pe in 
God’s fi nal re so lu tion of the am bi gu i ti es of hi story and in the fi nal sal va tion of the both in di-
vi dual and com mu nity from de ath and sin, ro o ted in the con vic tion that this fi nal re so lu tion 
and sal va tion ha ve al ready be gun in the re sur rec tion of the cru ci fied Je sus.”

12)  V. Riz: Filozofijaireligija–istočnaizapadnamisao, De re ta, Be o grad, 2004, str.211.
13)  G. Par rin der, DictionaryofNonChristianReligions, Hul ton Edu ca ti o nal Pu bli ca ti ons, 1981, 

р.93.
14)  “(...) ze mlji šte od re đu je po li tič ki raz voj dru štva, s ob zi rom da po sto ji or gan ska po ve za nost 

ze mlji šta sa na ro dom, od no sno dr ža vom. (...) Šve đa nin Ru dolf Kje len (Kjellèn): “deo na u ke 
o dr ža vi sa po seb nom sa dr ži nom, ko ja se sa sto ji u po sma tra nju ze mlji šta s gle di šta nje go ve 
pro že to sti po li tič kom or ga ni za ci jom.” (Gru pa auto ra: Sociološkileksikon, Sa vre me na ad mi-
ni stra ci ja, Be o grad, 1982, str.197). Исто та ко и у: M.  Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić, 
Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, Za greb, 1977, str.194: “Ovaj je za vi-
san od ge o graf skog pro sto ra, na ko je mu ži vi i či ja ve li či na i sa stav od re đu ju po li ti ku dr ža ve.”

15)  Gru pa auto ra: Sociološki leksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1982, str.197: “... 
tzv. teorijaživotnogprostora (Lebensraum).”

16)  Ма ла ен ци кло пе ди ја де фи ни ше ге о по ли ти ку као на у ку о «ути ца ју при ро де јед не зе-
мље (ге о граф ског по ло жа ја, кли ме, тла, во де и др) и ње не еко ном ско-дру штве не, по ли-
тич ке и кул тур не над град ње на исто риј ски раз вој јед не на ци је, и на њен ме ђу на род ни 
по ло жај...» (Малаенциклопедија, Про све та, Бе о град, 1978, стр.407)
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из ме ђу по да та ка о при род ном: ге о гра фи је, по ли ти ке др жа ва, ме ђу-
на род них од но са, на пе то сти и су ко ба.»17)

4. Уко ли ко би смо са да ге о по ли ти ку де фи ни са ли као над ме-
та ње или бор бу за жи вот ни про стор, а ес ха то ло ги ју као на у ку о 
по след њим да ни ма, он да би смо ес ха то ло шку ге о по ли ти ку мо гли 
де фи ни са ти као бор бу за жи вот ни про стор на осно ву ес ха то ло-
шких ви зи ја све та. Из ге о по ли тич ких ко ор ди на та ко је се те ме ље 
на ес ха то ло шким кон цеп ци ја ма све та мо гу ће је он да ни јан си ра ти 
и вер ски иден ти тет та ко да он по ста је гип ки ји и при јем чи ви ји по 
на ци о нал не ин те ре се јед не зе мље и ње го вог дру штва.

ЕСХАТОЛОГИЈААПОКАЛИПТИЧНОГ
МИЛЕАРИЗМА

Ес ха то ло шка ди мен зи ја кра ја све та оли че на у иш че ки ва њу хи-
ља ду го ди шњег пе ри о да ми ра и Дру гог до ла ска Ме си је, очи то ва на 
је у све три мо но те и стич ке ре ли ги је, и свих шест вер ских кон фе-
си ја кроз апо ка лип тич не ви зи је. Ове ви зи је се ме ђу соб но, по не кад 
чак и ве о ма, раз ли ку ју. Оно што им је, ме ђу тим, за јед нич ка осо би-
на је сте за о кру же на кон цеп ту ал ност у хо мо ген си стем ве ро ва ња, 
иде ја, вред но сти и нор ми. Све три ре ли ги је и свих шест кон фе си ја 
на го ве шта ва ју крај Ста рог до ба, Стра шни суд, и по сле то га ми ле-
ни јум ски пе ри од ми ра и хар мо ни је. Оно што их у ве ли ком раз ли ку-
је, и, на кра ју кра је ва, оно што до во ди до не по мир љи вих рас ко ла и 
раз ла за, не са мо на по љу вер ске дог ма ти ке, већ, по ка за ће се то, и на 
пла ну ге о по ли ти ке ко ја од ре ђу је ме ђу на род не од но се у свет ским 
раз ме ра ма, је сте њи хо во раз ли чи то ту ма че ње по је ди них би блиј-
ских спо зна ја. Ов де ће да кле би ти ре чи о ју да и стич кој, хри шћан-
ској и ислам ској ес ха то ло ги ји иш че ки ва ња Суд њег да на, и све га 
оно га што би том крун ском ес ха то ло шком мо мен ту у окви ру све 
три ре ли ги је тре ба ло да пред хо ди. Исто вре ме но и па ра лел но, ес-
ха то ло шки апо ка лип тич ки ми ле а ри зам би ће раз ма тран кроз шест 
кон фе си ја: три хри шћан ске (пра во слав ну, ка то лич ку и про те стант-
ску), две ислам ске (су нит ску и ши ит ску) и јед ну – ју да и стич ку. Па 
кре ни мо ре дом...

17)  A. Rey, Dictionnaireculturelenlanguefrancaise, To me II, Dic ti on na i res le Ro bert-Se jer, 
Pa ris, 2005, р. 1330: “Geopolitique. Étu de de rap ports en tre les données na tu rel les de la 
géograp hie, la po li ti que des États, le re la ti ons in ter na ti o na les, les ten si ons et les con flits.»
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Јудаистичкаесхатологија на мно го ме ста у све тим спи си ма 
на го ве шта ва Крај све та, и крај Ста рог До ба. Она го во ри о Апо-
ка лип си или Кра ју све та, сво је вр сном пре ки ду у вре ме ну – из ра-
зу Бож јег про ми сла – на кон ко га се ус по ста вља Бож је цар ство на 
зе мљи. Рај ће на сту пи ти са веч ном др жа вом Изра ел, и са Хра мом 
и За вет ним ков че гом као ње ним сре ди штем.18) Ово рај ско ста ње 
пред по ста вља до ла зак Ме си је ко ји об зна њу је хи ља ду го ди шњи 
пе ри од трај ног ми ра и бла го ста ња. Они ко ји не при зна ју ес ха то-
ло шког ца ра би ће уни ште ни, а оста ли ће се обра ти ти у ју да и зам. 
Ме си ја ће би ти ве ли ки вла дар, не бо жан ске при ро де, ко ји ће до-
не ти ко нач ни мир сви ма. На сту пи ће но ви свет ски по ре дак (Оlam
habaa) – бу ду ћи свет. Осни вач са вре ме не др жа ве Изра ел, Да вид 
Бен Гу ри он, ис та као је да ће Саветдванаесторицемудраца, у по-
сти сто ри ји, упра вља ти све том из Је ру са ли ма. Би ће то но ви, јуде
оцентричнисвет, ко ји већ са да по ла ко на ста је...19) Та ко је ју да и-
зам увек остао одан по и ма њу ис ку пље ња као до га ђа ја ко је ће се 
из вр ши ти на исто риј ској сце ни, уну тар са ме за јед ни це – зби ће се 
у ви дљи вом све ту, а огле да се у оку пља њу прог на них и по нов ној 
из град њи Је ру са ли ма што су два нај ва жни ја зна ка ко ја на го ве шта-
ва ју до ла зак све тов ног ца ра Да ви до вог – Ме си је. Тре ћи, по след њи 
и веч ни Храм у Је ру са ли му спу сти ће се с не ба на ме сто пр вог и 
дру гог Хра ма, са свим до вр шен и са вр шен.20) Ус по ста вља ње Хра ма 
на бр ду Си он на ме сту ко је су, по пре да њу Је вре ја, му ха ме дан ци 
узур пи ра ли, би ће за вр шна ета па ју деј ске ес ха то ло ги је.

Па ипак, пре то га, сле ди од сут на бит ка из ме ђу Пра вед ни ка 
Изра иљ ћа на, и не пра вед них блуд ни ка оку пље них у хе те ро ге ну 
ко а ли ци ју ко ју ће пред во ди ти нај ја чи ме ђу њи ма Ве ли ки кнез из 
на ро да Рош. Од сут ну бит ку на по љу удо ли не Ме ги до (би блиј ски: 
Ар ма ге дон), при зи ва ју исто вре ме но и ју деј ци и протестантски
хришћани. Тек је по след њи чин ес ха то ло шке за ми сли из ме ђу ју-
де ја ца и ре фор ми са них про те ста на та су про ста вљен. На и ме, пре ма 

18)  R. H. Char les: Eschatology–TheDoctrineofaFutureLifeinIsrael,JudaismandChristi
anity, Schoc ken Bo oks, New York, 1963, р.170: “To bit... li ke in the Old Te sta ment... Thus 
Je ru sa lem and the tem ple will be re bu ilt with the gold and pre ci o us sto nes, the scat te red tri bes 
re sto red, and the he ta hen, for sa king the ir idols, will wor ship the God of Israel (XI II, 10-18, 
XIV, 4-6)”

19)  О овој ју да и стич кој сти хи ји у: Л. Ка цис: Русскаяэсхатологияирусскаялитература, 
ОГИ, Мо сква, 2000, стр.109: «Изра ил хо чет со зда ть се бе спа се ние сво и ми соб ствен ны-
ми ру ка ми. По э то му из ра ль ская сти хия и ле жит в осно ве но во е вро пе й ской ку ль ту ры.»

20)  В. Ди ми три је вић: “По ли ти ка и ми сти ка – бли ско и сточ ни су коб и ес ха то ло ги ја мо но те-
и стич ких ре ли ги ја”, http://borbazaveru.info/content/view/4924/1/
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про те стант ским ци о ни сти ма по окон ча њу ово га све та (до ба), сви 
ће се Је вре ји пре о бра ти ти у хри шћа не. Код ју де ја ца је обр ну то: сви 
ће се ју да и зва ти или ће не ста ти. Све оста ло у ес ха то ло ги ја ма Је-
вре ја и про те стан та је ви ше-ма ње слич но. Та ко про из и ла зи да су 
про те стан ти у стал ном из че ки ва њу кра ја све та и дру гог Ису со вог 
до ла ска. И не са мо то, они из че ку ју што бр же за о кру жи ва ње др жа-
ве Изра ел, и вла да ви ну Је ру са ли ма као свет ског цен тра мо ћи, те 
се због то га и на зна ча ва ју син таг мом хришћанскифундаментали
сти, или још пре ци зни је –  протестантскиционисти.21) Бор ба за 
Изра ел је и њи хо ва бор ба, не са мо је вреј ска, јер не ма кра ја све та 
без вас по ста вља ња Со ло мо но вог хра ма, и вла да ви не Си не дри о на, 
по сле ко га ће до ћи до ко нач ног пре о бра жа ја Је вре ја.22)

Већ ес ха то ло ги ја (ри мо)католичких хришћана је не што по-
све дру га чи ја, ма да те мељ но по ду дар на у основ ним по став ка ма са 
пред ход не две. У осно ви ка то лич ка ес ха то ло ги ја је исто вет на са 
пра во слав ном, де ли исто пр во ми ле ни јум ско на сле ђе, али са из ве-
сним мо ди фи ка ци ја ма дру го ми ле ни јум ских те ко ви на, ко је је при-
бли жа ва ју, услов но и са мо до не кле, ста ро за вет ни ма. За раз ли ку 
од ста ро за вет них (али и пра во слав них, прим. В. С), ка то ли ци не 
од ба цу ју Ста ро до ба ово га све та, они се бо ре и за ње га да га, та-
кво ка кво је, обез гре хо вље но, опле ме не, да му да ју сми сао,23) да у 
ње му омо гу ће про стор за бар од бле сак веч но сти.24) Ка то лич ка бор-

21) М. Вра нић-Ми трић: Хришћански ционизам – политика Апокалипсе, ФПН, Бе о град, 
2012, стр.3-4: «... не ки од њих ве ру ју да по сто ји нео п хо дан пред у слов за тај до га ђај, а 
то је по вра так Је вре ја у ЕрецИзраел, од но сно Палестину. Ово схва та ње им пли ци ра да 
је мо гу ће убр за ти по нов ни до ла зак Го спо да на зе мљу, уко ли ко се осна жу је, по др жа ва и 
убр за ва пре се ље ње и о(п)ста нак Је вре ја у Изра е лу. Те о ло шким схва та њем о нео ход но-
сти пре се ље ња Је вре ја у Изра ел, ка ко би се ис пу ни ли усло ви за фи нал ну бит ку из ме ђу 
до бра и зла (Апокалипса или Армагедон) ство рен је чврст те мељ за по ли тич ку по др шку 
пр во бит но са мом по врат ку Је вре ја у Изра ел, а за тим и ства ра њу др жа ве Изра ел. Ово 
уве ре ње је тек у XX ве ку до би ло и сво је са да шње име хришћанскиционизам и иде о ло-
щ ко-по ли тич ка је тво ре ви на аме рич ких протестаната, тач ни је хришћанскихеванге
листа, а ме ђу њи ма по себ но ва тре них хришћанскихфундаменталиста.»

22)  S. S. Mon te fjo re, Jerusalim, Evro-Gi un ti, Be o grad, 2012, str.626: “An ke te do sled no po-
ka zu ju da pre ko 40% Ame ri ka na ca oče ku je Dru gi do la zak u Je ru sa li mu u ne kom tre nut ku 
u bu duć no sti. Ko li ko god da to de lu je pre te ra no, ame rič ki hrišćanskicionisti sva li li su svoj 
te ret na ple ća je vrej skog Je ru sa li ma, a Iz rael je bio za hva lan za to, iako je ulo ga Je vre ja u 
nji ho vom sce na ri ju Sud njeg da na bi la tra gič na.”

23)  Z. Fa hed: “How The Cat ho lic Church vi ews the po li ti cal com mu nity”,  По ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је, 01/09: 99-110, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 
2009, стр. 101

24)  “To kom svo je isto ri je, a na ro či to u po sled njih sto go di na, Cr kva ni ka da ni je pre sta ja la – po 
re či ma pa pe La va XI II – da s pra vom iz ra ža va svoj stav o pi ta nji ma dru štve nog ži vo ta.” (Из 
пи сма Др жав ног се кре та ра Пап ске сто ли це кар ди на ла Ан ђе ла Со да на кар ди на лу Ра фа-
е лу Мар ти ну пред сед ни ку Пап ског ве ћа за прав ду и мир, No.559.332, Città del Va ti ca no, 
Ro ma, 2004) 
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ба за ово вре ме ност пре ва ли ла је дуг пут од бе не дик тин ског ora
etlabora (ра ди и мо ли!), пре ко кли ни јев ског ра да на сјајусклада, 
ци стер цит ског (бер нар дин ског) преуређења спољашњег света, 
до ми ни кан ског спуштања Духа светог на земљу, фра ње вач ког 
опонашањаХриста, је зу ит ске бор бе за што већу славу вере, до 
присутностиБогаусвету кроз Opus Dei.25) Ка то лич ка ес ха то ло-
ги ја та ко је ево лу и ра ла од уни вер за ли зма и хар мо ни зма, пре ко ак-
ти ви зма, до со ли да ри зма и фун да мен та ли зма.26) На кра ју тог пу та 
сто ји из че ки ва ње Ес ха то на, пре дар ма ге дон ског ста ња со ли дар но-
сти и свет ске љу ба ви, ко ји је ни шта дру го до иде ал хри шћан ског 
пре у ре ђе ња све та на сли кан бо ја ма дру штве ног и со ци јал ног уче ња 
(Ри мо)ка то лич ке цр кве.27) За раз ли ку од ју да и стич ке и про те стант-
ске ес ха то ло ги је ко је су осли ка не там ним ко ло ри ти ма не пре ста не 
бор бе, ра то ва и не сре ћа, по ро ђај них му ка до по нов ног ус по ста вља-
ња Изра е ла као сре ди шта све та, ка то лич ка ес ха то ло ги ја је знат но 
оп ти ми стич ни ја. 

Са ова квим по гле дом, пу ним за гле да но сти у овај свет (исти-
на са мо де ли мич не), сла жу се и не ки ли бе ра ли, се ку ла ри сти, агон-
сти ци и ли бе рал ни еман ци па тор ски на стро је ни про те стан ти (пре 
све га лу те ра ни). Они ве ру ју у ху ма ни за ци ју чо ве ка, еман ци па ци-
ју лич но сти, со ци ја ли за ци ју чо ве чан ства, и ус по ста вља ње трај ног 
ми ра са јед ном свет ском вла дом оли че ном у Ор га ни за ци ји ује ди-
ње них на ро да (ОУН).28)

Ко нач но ту је и ор то док сна или православнаверзијахришћан
ства ко ја се при др жа ва соп стве не ес ха то ло шке сли ке све та. Пра-
во слав на ес ха то ло ги ја др жи се ор то док сног при сту па ко ји је хри-
шћан ство за др жао у ан тро по ло шкој и пси хо ло шкој сфе ри со лип-
си зма. Основ ни еле мен ти пра во слав не ес ха то ло ги је су сле де ће. 
(1) Мно ги ће об ма њи ва ти у име Хри сто во; (2) Во ди ће се стра шни 

25)  В. Стан ко вић: Утицајхришћанскихконфесијанаполитикудруштвеногразвоја, ФПН, 
Бе о град, 2011, стр.383-384.

26)  В. Стан ко вић: “Осно ви фун да мен та ли зма”, Политичкаревија, 4/2010:109-126, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр.116.

27)  Иден ти тет и по зи ва ње Цр кве у све ту, у скла ду са Бож јим про ми слом оства ре ним кроз 
Ису са Хри ста, има ју “spa so no sni i es ha to lo ški cilj ko ji sa mo u bu du ćem ve ku mo že bi ti 
u pot pu no sti do seg nut. « (Dru gi va ti kan ski sa bor, Past. Konst. Gaudiumet spes, 40:AAS 
58(1966), p.1058)

 „Na po lju kon kret nih isto rij skih zbi va nja, do la zak Car stva Bož jeg ne mo že se, sto ga, shva-
ti ti kao ko nač no i sa vr še no dru štve no, eko nom sko i po li tič ko ure đe nje, već pre kao raz voj 
dru štve no sti...“ (Pap sko ve će za prav du i mir: Osnove socijalnogučenjaKatoličkecrkve, 
Kon rad Ade na u er-Be o grad ska nad bi sku pi ja, Be o grad, 2006, str.27)

28)  Ва ља ис та ћи да је овом уче њу по нај бли жа ма сон ска ес ха то ло ги ја.
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ра то ви; (3) За вла да ће ве ли ке не во ље: гла ди, по мо ри, зе мљо тре си, 
ра зна не бе ска зна ме ња; (4) Пра во слав не ће про га ња ти и уби ја ти, 
и мно ги ће их мр зе ти; (5) Љу ди ће се ме ђу соб но мр зе ти и уби-
ја ти; (6) За вла да ће бе за ко ње и без љу ба вље;29) (7) По сле ра то ва и 
не сре ћа свет ће об је ди ни ти са та нин ла жни ме си ја;30) (8) Ме си ја ће 
спро во ди ти те рор, чи ни ће ма гиј ска чу да и овла да ва ће љу ди ма пе-
ча том зве ри (жи гом); (9) Пред крај све та ја ви ће се ве ли ки не бе ски 
зна ци: по мра че ње Сун ца и Ме се ца, ху ка мо ра и оке а на (цу на ми?), 
пад ве ли ког бро ја зве зда и ко ме та; (10) Све ће на го ве сти ти по бе-
до но сни га лоп Го спо да Бо га Ису са Хри ста ко ји ће се по ја ви ти у 
об ли ку Кр ста на не бу.31) Бог ће си ћи да су ди жи ви ма и мр тви ма и 
над ви ће се над Ма сли но вом го ром и Ки дрон ском до ли ном. Пре ма 
пра во слав ној ес ха то ло ги ји, по бе ди Хри ста у ње го вом Дру гом до-
ла ску ме ђу љу де  пред хо де стра шни ра то ви, и још стра шни ја стра-
хо вла да но вог уни вер зал ног по рет ка, и тек ће на о кон то га пре жи-
ве ли ор то док сни хри шћа ни мо ћи да из че ку ју по бе ду Пра вед ног и 
ми ле ни јум ски рај.

На са мом кра ју на бра ја ња ес ха то ло шких кон цеп ци ја све та 
ва ља ис та ћи исламскуесхатологију. Ма да је нај ве ћи број ес ха то-
ло шких уче ња у исла му је дин ствен, у не ким при сту пи ма ви ђе њу 
Кра ја све та су нит ска и ши ит ска ес ха то ло ги ја се раз ли ку ју. Оно 
што је ес ха то ло шки за јед нич ко и за јед ну и за дру гу ислам ску кон-
фе си ју је сте ве ра свих му сли ма на да ће на кон вре ме на ма сов ног 
сти ца ја гре ха, До бро ма лак са ти што ће за по сле ди цу има ти зна-
ке упо зо ре ња: глад, су ше, из ли ва ња мо ра и оке а на, зе мљо тре се и 
дру га ра за ра ња ко ја ће до ла зи ти од Ала ха, а пре ко при ро де, као 
зна ци упо зо ре ња. Свет ће уто ну ти у мрак то та ли та ри зма, а на вр ху 
пи ра ми де уз ди ћи ће се ла жни по след њи про рок и ме си ја, со то нин 
ис пљу вак – Даџал. Он ће се «по ја ви ти по сле ве ли ких ра то ва и гла-
ди ко је ће љу де на ве сти да му се по кло не.»32) За му сли ма не он је 

29)  М. То ма со вић, АнтиХристдолази, Ар тПринт, Но ви Сад, 2007, стр.66: «Је дан од нај ве-
ћих и нај зна чај ни јих зна ко ва је сте умно жа ва ње бе за ко ња уз по ја ву не до стат ка љу ба ви 
чи је ће ме сто да за у зме мр жња.» Слич но и у: Л. А. Ти хо ми ров, Христианствоипо
литика, Об лИ здат, Мо сква, 1999, стр.334: «...хри сти ан ское эсхатологическоеучение: 
Они ви дят в ней раз ви тие тайныбеззакония...»

30)  “Ско ро се сви ис тра жи ва чи сла жу у то ме да ће све оп ште при зна ње Ан ти хри ста за 
свет ског мо нар ха би ти исто вре ме но ве за но са све оп штим при зна њем Ан ти хри ста за 
је ди ног ду хов ног по гла ва ра свих ре ли ги ја.» (М. То ма со вић, АнтиХристдолази, Ар-
тПринт, Но ви Сад, 2007, стр.21)

31)  В. Ди ми три је вић: “Би ће ско ро про паст све та – Три мо но те и стич ке ре ли ги је у Ар ма ге-
до ну”, Не дељ не но ви не Печат, бр.230, ав густ 2012, стр.69.

32)  Ibidem, стр.68.
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ан ти христ, ко га ће удру же ним сна га ма по бе ди ти Иса, син Мер је-
мин (Исус Хри стос), и Махди. Би ће то од сут на ар ма ге дон ска бит ка 
До бра и Зла. 

Пре ма сунитској ес ха то ло ги ји, Мах ди ће се по ја ви ти пре Да-
џа ла и пре спу шта ња Исе, си на Мер је ми ног. Алах ће пре Суд њег 
да на по сла ти Мах ди ја ка ко би по пра вио ста ње ме ђу љу ди ма. Мах-
ди ће сво је де ло ва ње усме ри ти на ус по ста вља ње прав де и хар мо-
ни је на Зе мљи, на кон пе ри о да у ко јем су на Зе мљи до ми ни ра ли 
не ред и не прав да. Зва ће се Му ха мед, као и Ала хов По сла ник.

У шиитском исла му Мах ди је ду го оче ки ва ни два на е сти, скри
вени имам, ко ји до ла зи пре Стра шног су да да би спа сао му сли ма не 
и обез бе дио свет ску по бе ду му ха ме да на ца.33) Он тре ба да при пре-
ми свет за ислам, ко ји је ни шта дру го до иде ал пра вед но сти на зе-
мљи.34) Код шија, Мах ди је по знат. Он је из ве стан: зна се и ње гов 
отац и де да. Код су ни ја, још увек се не зна ко је он – ро ди ће се пред 
Суд њи дан. За то су у су нит ском исла му мно ги кроз исто ри ју твр-
ди ли да су Мах ди, и узи ма ли прав ду у сво је ру ке. То је су нит ском 
исла му пе ри о дич но да ва ло ја чу до зу бор бе ног ду ха, па се у ве ћој 
ме ри и раз про стро...35) 

ЕСХАТОЛОШКАГЕОПОЛИТИКА

Кон кре ти за ци ја ес ха то ло шких кон цеп ци ја све та по о ства ру је 
се у бор би Је вре ја и му сли ма на за Бр до хра ма, цен трал но ме сто Је-
ру са ли ма, и глав ну упо ри шну, али и гра ви та ци о ну, тач ку на ко ју се 
осла ња ју све ва жни је по ли тич ке си ле у све ту ка да је реч о са крал-
ној ге о по ли ти ци. Без ових са зна ња не ма ни раз у ме ва ња ме ђу на-
род не по ли ти ке.36) Та ко је тојн би јев ски и хан тинг то нов ски схва ћен 

33) Пре ма ши ит ском исла му и у: “islam skoj so te ri o lo gi ji on je Spa si telj, po seb no za ši i te. (...) 
on tre ba da se po ja vi i po vra ti iz gu blje nu prav du na ze mlji, i na taj na čin pri pre mi dru gi do-
la zak Hri sta. Po islam skim ve ro va nji ma, lju di se sve vi še uda lja va ju od ve re i jed no ga da na 
Al lah će od njih di ći ru ke. Taj dan je Sud nji dan, i po sle stra šnog su da (kijam/et/a), na ći će 
se čo vek ko ji će iz no va us po sta vi ti islam sku ve ru.” (R. Bo žo vić, V. Si mić: Rečnikislama, 
Dru štvo srp sko-iran skog pri ja telj stva, Be o grad, 2010, str.146)

34) А. Ја ну ла тос: Ислам, Хри шћан ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 2005, стр.17: «...реч 
islam... је до го вор, уговор, часнуреч при за кљу чи ва њу не ког по сла.»

35) A. Sul ta na: “Dig ging Isla mic Ro ots of Ji had to Un veil the Truth”, Политикологијарели
гије, 1/08: 31-41, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2008, 
стр.32.

36) V. Avi juc ki: Kontinentalnegeopolitike, Clio, Be o grad, 2009, str.27: «Na kon 1991, sudarci
vilizacija  je ostao naj po zna ti ja me to da za tu ma če nje me đu na rod ne po li ti ke,..»
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су коб ци ви ли за ци ја по стао ета ло на про у ча ва ња не са мо по ли ти ко-
ло ги је ре ли ги је, већ и ме ђу на род них од но са.37) 

Два пу та гра ђен и два пу та ра за ран (од стра не Ва ви ло на ца у 
VI ве ку пре н.е и од стра не Ри мља на у I ве ку н.е) је вреј ски Све ти 
храм са За вет ним ков че гом ду го вре ме на је био пре зрен и за пу-
штен од стра не па га на и но во за вет них, да би га кра јем VII ве ка но-
ве ере об но вио ка лиф Аб дел ма лик, му сли ман ски вер ски и све тов-
ни во ђа са јед ним је ди ним ци љем: да би обез бе дио мо но те и стич-
ки ле ги ти ми тет и кон ти ну и тет исла му.38) На и ме, на ме сту где су 
му ха ме дан ци по ди гли Ку по лу на сте ни, по ду бо ком ве ро ва њу (не 
са мо) Је вре ја ство рен је пра о тац Адам, а Аврам је го то во жр тво вао 
Иса ка...39) Оту да Је вре ји ме сто на ко ме је на пра вље на чу до ви шна 
Ку по ла на Сте ни (ко ја сво јим ку бе том под се ћа на ви зан тиј ску Аја 
Со фи ју) др же за Све ти њу над све ти ња ма, нео ду ста ју ћи да на ис-
том том ме сту са гра де Тре ћи храм, на ја вљу ју ћи та ко Крај све та, и 
ис пу ња ва ју ћи ес ха то ло шко про ро чан ство.40) У но вом со ло мон ском 
хра му би ће ру ко по ло жен но ви краљ Да вид, цар ово га све та, а Је-
ру са лим би ти ме по стао цен тар тог но вог све та. На су прот њи ма, 
му сли ма ни та ко ђе ве ру ју у до ла зак ца ра Да ви да, али ца ра мра ка и 
Но вог све тов ног по рет ка. По ку шај ру ше ња Ку по ле на сте ни, ме-
ста са ко га се Му ха мед ви нуо са ко ња на не бо, зна чио би по че так 
свет ског ра та апо ка лип тич них раз ме ра. Код му сли ма на, на ро чи то 
ши и та, по сто ји из ве сна не ја сна пред ста ва о но вом ца ру Да ви ду 
чак као оте ло тво ре њу Ан ти хри ста, и на зи ва ју га Да џал. Ње га ће 
по бе ди ти Иса син Мер је мин и му сли ман ски ис ку пи тељ Мах ди. И 
у про ро штву пра во слав них, па и ка то ли ка, но ви цар Да вид и Тре-

37) “Han tintgto no vo vi đe nje,.. u de fi ni ci ji ci vi li za ci je re li gi o zni kri te ri jum je od ključ nog zna-
ča ja. (...) za pa zio je da se ve li ki broj su ko ba od vi jao iz me đu na ro da ko ji pri pa da ju raz li či tim 
ci vi li za ci ja ma. Tač ni je re če no, ti su su ko bi na sta ja li u zo na ma u ko ji ma po sto ji ci vi li za cij ski 
jaz.» (Ibidem, str.24)

38)  S. S. Mon te fjo re, Jerusalim, Evro-Gi un ti, Be o grad, 2012, str.241: “Omar je sle dio Mu ha me-
do vu že lju da nad ma ši hri šćan stvo pri sva ja njem tog me sta drev ne sve to sti, ne bi li mu sli ma ne 
na či nio za ko ni tim na sled ni ci ma je vrej ske sve to sti i pre te kao hri šća ne.”

39) О не пре ста ним на сто ја њи ма му сли ма на да пре у зму ле ги ти ми тет и ус по ста ве кон ти-
ну и тет мо но те и зма из ју да и зма ле по пи ше Мон те фјо ре. За му сли ма не је Ку по ла на 
сте ни но во са зда ни је вреј ски Храм. (Ви де ти у: S. S. Mon te fjo re, Jerusalim, Evro-Gi un ti, 
Be o grad, 2012, str.248: “Ste na je bi la me sto Ada mo vog ra ja, Avra mo vog ol ta ra, me sto gde 
su Da vid i So lo mon pla ni ra li da iz gra de svoj Hram ko ji je ka sni je, to kom Noć nog pu to va nja, 
po se tio Mu ha med. Ab del ma lik je po no vo iz gra dio je vrej ski Hram za istin sko bož je ot kro ve-
nje, islam.”)

40) V. Avi juc ki: Kontinentalne geopolitike, Clio, Be o grad, 2009, str.280: “U Sta rom gra du u 
Je ru sa li mu na la zi se jed no od tri sve ta me sta isla ma – kom pleks dža mi ja sa Al Ak som i Ku-
po lom nad ste nom. Je vre ji sma tra ju da se taj kom pleks na la zi tač no na me stu hra ma ko ji su 
uni šti li Ri mlja ni i to me sto zo vu Br do hra ma...»
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ћи храм су апо ка лип тич ни на го ве шта ји по ја ве Ан ти хри ста. Дру-
ги део хри шћан ства, ко ји се вре ме ном под на ле ти ма кал ви ни зма и 
ана бап ти зма ју да и зо вао, ви де ће у ци о ни зму на чин бр жег до ла ска 
Кра ја све та, па ће га под сти ца ти. Исто риј ску ми си ју у про па ги ра-
њу ци о ни зма на кон Ре фор ма ци је има ће пу ри тан ски по крет.41) Део 
ауто ра сма тра да је уплив илу ми на та у Ка то лич ку цр кву из ква рио 
хри шћан ску тра ди ци ју ка то ли ка, на ро чи то са па пом Па влом VI и 
“дру го ва ти ка на ци ма”, и да је тек до ла ском па пе Бе не дик та XVI ово 
скре та ње Ку ри је ка свет ском ци о ни зму (уне ко ли ко) за у ста вље но. 
И у ра зним аг но стич ким ес ха то ло ги ја ма ли бе ра ла, се ку ла ри ста и 
ма со на уоч љи ва је ве ра у по ди за ње Но вог Со ло мо но вог хра ма и 
син кре ти зам ве ра ко ји би во дио јед ној по ли тич кој вла ди и јед ном 
цен тру ду хов не мо ћи...

На осно ву све га на ве де ног са крал на ге о по ли ти ка у свом раз-
ма тра њу не из о став но по ла зи од ес ха то ло шке ге о по ли ти ке, а она 
у про ро че ној ар ма ге дон ској бор би по зна је са мо две стра не: Изра-
иљ ћа не и оне дру ге. По зна ва о ци са крал не ге о по ли ти ке из о ста-
вља ју па ра диг ма тич не струк ту ре ду гог тра ја ња оста лих ге о по ли-
тич ких пра ва ца (као нпр. та ла со кра ти ја – те лу ро кра ти ја) и уво де 
но ву па ра диг му око ко је гра де ма три цу: ци о ни сти про тив оста лих. 
У ци о ни стич ки блок би ушли: Изра ел, САД и Ве ли ка Бри та ни ја 
са Ко мон вел том, а ту су и па ра струк ту ре мо ћи по пут:  Се вер но-
а та лант ске али јан се (НА ТО), чи нов ни штва Европ ске уни је (тзв. 
бриселска бирократија), гло бал ни и гло ба ли стич ки ме ди ји, при-
пад ни ци тај них дру шта ва...42) Са дру ге стра не сто ји блок зе ма ља 
ислам ског све та пред во ђен Ира ном ко ји има ју пре ћут ну по др шку 
Ру си је и Ки не.43) Ства ри у ге о по ли тич ком сми слу ком пли ку је нео-
д ре ђе ни од нос ка то ли ка пре ма свет ском ци о ни зму. Ва ти кан се још 
ни је од ре дио пре ма ци о ни стич ком пи та њу: и да ље је на сна зи Pax

41) М. Вра нић-Ми трић: Хришћански ционизам – политика Апокалипсе, ФПН, Бе о град, 
2012, стр.8.

42)  Z. Bže žin ski, Velikašahovskatabla, CID, Pod go ri ca, 1999, str.28: “...ame rič ki glo bal ni si-
stem in si sti rao je na teh ni ci ko op ti ra nja...» 

 «Za me đu na rod ni mo ne tar ni fond (MMF) i Svet sku ban ku mo že se re ći da za stu pa ju glo bal-
ne in te re se,.. u stvar no sti oni su pod ja kom ame rič kom do mi na ci jom...» (Ibi dem, str.31)

 «Ve li ka Bri ta ni ja... je glav ni po bor nik Ame ri ke, vr lo lo ja lan sa ve znik, vi tal na voj na ba za, i 
bli ski part ner u kri tič ki va žnim oba ve štaj nim ak tiv no sti ma. (Ibi dem, str.44-45)

 «NA TO ne pred sta vlja sa mo osnov ni me ha ni zam za spro vo đe nje ame rič kog in te re sa u evrop-
skim stva ri ma, već i osno vu za po li tič ki bit no ame rič ko voj no pri su stvo u Evro pi.» (Ibi dem, 
str.50) 

43) Ево шта о ово ме ми сли Збиг њев Бже жин ски: “Po ten ci jal no naj o pa sni ji sce na rio bi bi la 
ve li ka ko a li ci ja Ki ne, Ru si je i mo žda Ira na, jed na an ti he ge mo ni stič ka ko a li ci ja ko ja ne bi bi la 
na pra vlje na na osno vu ide o lo gi je, već zbog za jed nič ke mu ke.” (Ibidem, str.55)
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Americana из 1982. го ди не из ме ђу бив шег пред се ни ка САД Ро-
нал да Ре га на и па пе Ка ро ља Вој ти ле...44) Чи тав низ зе ма ља За ли ва 
пред во ђе них Са у ди Ара би јом (Ка тар, Еми ра ти, Ку вајт, Оман) али и 
Еги пат или нпр. “осло бо ђе на” Ли би ја не кон фликт но сле де спољ ну 
по ли ти ку САД, ма да у не ком евен ту ал ном свет ском вер ско-ге о по-
ли тич ком су ко бу, те шко да би ак тив но по др жа ли ци о ни зам. То су 
зе мље у ко ји ма су на вла сти ма ри о нет ски ре жи ми за пад них зе ма-
ља, а у знат ном бро ју њих не рас по ло же ње исла ми стич ких ма са је 
то ли ко да се вла сти одр жа ва ју уз по моћ ауто ри тар них ре жи ма и 
пу тем (по лу)вој них упра ва. Зе мље Ла тин ске Аме ри ке ли стом су 
већ свр ста не у са вез са Ру си јом, Ки ном и ислам ским све том. Је дан 
број зе ма ља ислам ског све та игра на нај ма ње две кар те. Та ко су у 
мно гим од њих про за пад ни ре жи ми али су нпр. и чла ни це По кре та 
не свр ста них, ко ји се, бар до са да, ја сно дис тан ци рао од свет ског 
ци о ни зма, во де ћи про а рап ску по ли ти ку од 1961. го ди не на о ва мо. 
Су ко би око све тих ме ста у Па ле сти ни (на ро чи то у Све том гра ду), 
про дор САД у тзв. Hartland Евро а зи је (Ирак, Ав га ни стан, Уз бе ки-
стан), на сил но оба ра ње ан ти ци о ни стич ких ре жи ма (Ли би ја, Си ри-
ја) убр за ва ју ар ма ге дон ску при чу...

ВЕРСКИИДЕНТИТЕТСРБАУКОНТЕКСТУ
САКРАЛНЕГЕОПОЛИТИКЕ

На са мом кра ју ра да, уме сто за кључ них раз ма тра ња ва ља ло би 
кон тек сту а ли зи ра ти ге о по ли тич ку по зи ци ју срп ског на ро да из угла 
јед не са крал не, ес ха то ло шке ге о по ли ти ке, ка ко би се вер ски иден-
ти тет срп ског на ро да при пре мио за иза зо ве ко је му до но си све ве ћи 
ути цај свет ских си ла са не пре ста ним гло ба ли за циј ским про це си ма 
на ње гов жи вот ни про стор.45) У том ци љу ва ља ло би де фи ни са ти 
спољ ну по ли ти ку има ју ћи у ви ду ге о по ли тич ке струк ту ре ду гог 
тра ја ња ка ко на гло бал ној, свет ској сце ни, та ко и на оној ре ги о нал-
ној, а сход но хан тинг то но вим (гео)по ли тич ким по став ка ма.46)

44) О (гео)по ли тич ким, стра те шким ни ти ма Ва ти ка на од Па вла VI до Бе не дик та XVI са 
спољ ном по ли ти ком САД по не што на ла зи мо у: S. Ma gi ster, “Va ti ca no con tro Ame ri ca, la 
gu er ra del le pa ro le”, Civilitàcattolica, 3621/2003, Città del Va ti ca no, Ro ma, 2003. 

45) Гло ба ли за ци ју Алек сан дар Ду гин де фи ни ше као: “јед но ди мен зи о нал ну, јед но план-
ску, век тор ску по ја ву ко ја се са сто ји у уни вер за ли зо ва њу спе ци фич ног ци ви ли за циј-
ског пре ла за.” (А. Ду гин: Геополитикапостмодерне, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2009, 
стр.121)

46) М. Јев тић: “Мул ти кул тур но дру штво и ре ли ги ја”, Српска политичка мисао, 3/2011: 
245-265, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.248: «Хан тинг тон је су-
прот но Фу ку ја ми твр дио да је те шко го во ри ти о кра ју иде о ло ги ја и три јум фу ли бе рал-
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Пред ви ђа ња иду за тим да би се срп ска по ли ти ка мо гла у ре-
де фи ни са њу сво јих спољ но по ли тич ких ци ље ва, а ти ме и де ли-
мич не ре ви зи је соп стве ног вер ског иден ти те та (ускла ђи ва њем са 
соп стве ним спољ но по ли тич ким ци ље ви ма) у из ме ње ним окол но-
сти ма мул ти по лар но сти по ста ви ти хан тинг тов ским тер ми ном ре-
че но – оче ки ва но – пре ма свом ци ви ли за циј ском но са чу или зе-
мљи-све ти о ни ку пра во слав не ци ви ли за циј ске ма три це.47) Ути цај 
дру гих си ла она би мо гла да тр пи као за да ту ну жност до тре нут ка 
ко нач не ар ма ге дон ске бор бе свет ских ге о по ли тич ки су про ста вље-
них сна га. 

Са дру ге стра не ре ги о нал на по зи ци ја Ср би је из и ску је знат но 
из ни јан си ра ни ји при ступ. Ко хе зив на и на гри за ју ћа сна га ислам-
ског фак то ра на ју гу Ср би је, али и у Цр ној Го ри, и не пре ста ни по-
ли тич ки су ко би из ме ђу срп ског и бо шњач ког фак то ра уну тар др-
жав не за јед ни це БиХ, до во де до кон ти ну и ра них тур бу лен ци ја из-
ме ђу пра во слав ног и ислам ског чи ни о ца на про сто ри ма За пад ног 
Бал ка на. Пре тен зи ја на исти жи вот ни про стор оне мо гу ћа ва озбиљ-
ни је са ве зни штво, и до во ди до ефек та од вра ћа ња. У игри на За пад-
ном Бал ка ну по ја вљу ју се чак три вер ске ге о по ли ти ке: до ми нант но 
пре о вла ђу ју ћи тур ски су нит ски су фи зам, по тен ци јал но на до ла зе-
ћи са у ди ја ски ва ха би зам, и из о ко ла вре ба ју ћи иран ски ши и зам. Са-
рад ња би би ла мо гу ћа ис кљу чи во кроз ухо да не ин сти ту ци о нал не 
ка на ле ши рег ге о по ли тич ког кон тек ста, кроз свет ске и ре ги о нал не 
ор га ни за ци је, ка кав је нпр. По крет не свр ста них, Свет ска тр го вач ка 
ор га ни за ци ја и сл, и то на ро чи то са оним зе мља ма ко је су ис ка-
за ле со ли дар ност по пи та њу те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср би је. 
Са дру ге стра не те ри то ри јал но раз гра ни че ње срп ског и хр ват ског 
фак то ра, омо гу ћа ва не са мо при мир је са хр ват ском стра ном, већ 
отва ра про стор ка ло би ра њу срп ских ин те ре са у ка то лич ком све ту 
ко ји је све сем мо но ли тан. На и ме јед ном и ко нач но тре ба раз дво-
ји ти тзв. хр ват ско пи та ње од од но са пре ма ви ше од ми ли јар де ка-
то ли ка у све ту. По себ на осе тљи вост ка то лич ког све та пре ма хри-
шћан ским бо го мо ља ма на Ко со ву и Ме то хи ји мо гла би да, до бро 
осми шље ном и во ђе ном кам па њом, до ве де до оче ки ва них ре зул та-
та.48) Ка да је реч о но си о ци ма ју де о про те стан ти зма (пре све га про-

не иде је, јер се у огром ним де ло ви ма све та на род ин спи ри ше ци ви ли за циј ским вред но-
сти ма у чи јим је осно ва ма ре ли ги ја.»

47) “Dr ža va-sve ti o nik je sre di šnja dr ža va ko ja ima... sna žan kul tur ni uti caj na osta tak nje ne ci vi-
li za cij ske zo ne.» (V. Avi juc ki: Kontinentalnegeopolitike, Clio, Be o grad, 2009, str.25)

48) Срп ска сред ње ве ков на др жа ва Не ма њи ћа во ди ла је осми шље ну ре ал ну спољ ну по ли-
ти ку пре ма  Ка то лич кој цр кви, ко ја је до при не ла учвр шћи ва њу др жав но сти, и од бра ни 
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те стант ским ци о ни сти ма) та да би са крал на ге о по ли ти ка мо гла да 
ис ка же из ве сне об ли ке са рад ње у за у зда ва њу ислам ског фак то ра, и 
то знат ни је у Ре пу бли ци Срп ској не го што би то био слу чај са Ср-
би јом или Цр ном Го ром.49)

Мак си ма ко ју је пре ма пре да њу из ре као Раст ко Не ма њић (по-
кре тач срп ске са вре ме не пи сме но сти – Св. Са ва) и да нас има свој 
са крал ни и ге о по ли тич ки зна чај. За оче ки ва ти је да у не кој бу ду-
ћој ар ма ге дон ској бит ци (ма шта она зна чи ла) Ср би ја сле ди свој 
са крал но-ге о по ли тич ки све ти о ник, али у ре ги о нал ним раз ме ра ма, 
да нас, та по ли ти ка мо ра би ти та на на, из ни јан си ра на и спро во дљи-
ва са до ста уме шно сти. На том пу ту по моћ са крал не и ес ха то ло шке 
ге о по ли ти ке је не мер љив. Ге о по ли тич ка по зи ци ја, као без бед но-
сна за-да тост, ко ја се ти че, из ме ђу оста лог, и на ци о нал ног оп стан-
ка, ука зу је на истуреност срп ског пра во слав ног про сто ра ду бо ко 
до у За пад, али и на рањивост на агре сив не ути ца је ком пакт ног 
ислам ског фак то ра у до ди ру две ци ви ли за ци је. Оту да би до при нос 
ге о по ли ти ке на вер ски иден ти тет (ко ји је ва жан ин те грал ни чи ни-
лац) мо гао да се огле да у тра же њу за јед нич ких упо ри шних та ча ка 
са су сед ним вер ским иден ти те ти ма, ка ко би се сма њи ли по тен ци-
јал ни са крал ни ге о по ли тич ки су ко би. Бар до до ла ска Суд њег да на 
(Ес ха то на)...

У том све тлу оста ју нам ре чи Про све ти те ља: Ср би ја и срп ски 
на род – (н)и Ис ток (н)и За пад, као трај но опре де ље ње за про стор 
на ра са ду ци ви ли за ци ја. 

VladanStankovic
RELIGIOUSIDENTITY–ANGLEOFGEOPOLITICAL

ESCHATOLOGY
Summary

Whatgeopolitical eschatologyhaswith theconstruction
of religious identity, especially if one takes intoaccount
asmallcountrylikeSerbia,andanumericallysmallpeo

др жа ве од ви зан тиј ских и грч ких аспи ра ци ја. (Ви де ти о то ме ви ше у нпр: A. Trud, Geo
politikaSrbije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str.49-50)

49) Иако др жа ва Изра ел ни је при зна ла (оче ки ва ти је и да не ће при зна ти, прим. В.С) не за-
ви сност Ко со ва и Ме то хи је, и одр жа ва ви ше не го до бре од но се са Ре пу бли ком Срп-
ском, оста ли еле мен ти ју део-про те стант ске ко а ли ци је су нам ве о ма сла бо на кло ње ни. 
(О то ме ви ше у: D. Pe tro vić, «Sr bi ja i sa vre me ni ge o po li tič ki pro ce si na Bal ka nu»: 64-
78, Srbijausavremenomgeostrateškomokruženju, Mi ni star stvo od bra ne Re pu bli ke Sr bi je 
– IMPP, Be o grad, 2010, str.71: “Dok u slu ča je vi ma za jed nič ke dr ža ve Sr bi ja i Cr na Go ra, 
po tom te ri to ri jal nog in te gri te ta Re pu bli ke Sr bi je, pa i de cen tra li za ci je Ma ke do ni je po dr ža-
va ju se pa ra ti stič ke pro ce se, po pi ta nju po zi ci je Re pu bli ke Srp ske u okvi ru BiH po dr ža va ju 
uma nje nje nje nih in ge ren ci ja i cen tra li za ci ju BiH.»)
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plepopulationlikeSerbian?It’slogical,butalsoaproble
maticissueofthisscientificworkthatmustbeanswered.
Fromtheproblematicissuesareloomingandthecasestu
diesinthisresearchpaper,anditconcernscontextualizing
religiousidentitybasedonreligiousknowledgeingeopo
litics.Thusdefinedobjectofresearchtakes intoaccount
thereligiousidentitythathasceasedtobejustadefensive
element and penetrating defensive pillar (foreign) iden
tity,itbecomespowerfulandmostoffensiveelementofco
operation and exchangewith others – strong enough to
sustainandsurvive.(Only)affecttheviabilityofreligious
identitymust be viewed in the context of foreign policy,
anditisimpossiblewithouttheknowledgeofthereligious
andeschatologicalgeopolitics,whicharethemoststable
parametersofcontemporary,internationalandgeopoliti
calrelations.(Euro)integrativeprocessesinSerbiaaffec
tingthetimelinessissues,andtheimportanceofthework
isreflectedincontributingtothemakingofforeignpolicy
prioritiesofthecountry.Prioritieswouldhavetohavea
clearfoundationinreligiousidentity,andviceversa:the
influenceofreligiousidentitychangestotheentiresystem
was adaptive, and get a (foreign) policymore effective.
With plenty of applied sociology, politicological and lo
gicalmethods(observation,contentanalysis,concretiza
tion, generalization, comparative method, crossculture,
etc),thisresearchpaperwillattempttoprovideananswer
tothegivenquestionwhichis:whatistheroleofcontex
tualizingtheconstructionoftheeschatologicalgeopolitics
nationalreligiousidentity?
Keywords:geopolitics,religion,identity,eschatology,Ser
bia
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Resume
In this scientific researchwork the author discusses the
possibilitiesofformationofreligiousidentityonthebasis
ofreligiousknowledgeingeopolitics.RelyingonHunting
tonaccesstotheClashofcivilizations,theauthorelabo
rates systemseschatologicalvisionof theworld.On the
basisofeschatologicalinterpretationsopposingarethree
greatmonotheisticreligions:Judaism,IslamandChristi
anity,andevensixconfessions:Judaism,Sunism,Shi’ism,
Orthodoxy,Catholicism,andProtestantism.Thebattlefor
theTempleMountinJerusalem,becametheeschatologi
calgeopoliticsthroughwhichreligiousgeopoliticscontex
tualizecontemporaryinternationalpoliticsandinternati
onalrelations.Inlightofthesefindings,theauthorpoints
outtotheneedto(re)definitionofreligiousandnational
identityoftheSerbstotheidentityabsorbedbythechal
lengesbroughtaboutbyglobalizationandtheriseininflu
enceofforeignfactorsontheformationofforeignpolicy.
ThechoicebetweenEastandWest,nowthequestionisas
achoice:forEastandWest.
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