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У свом аутор ском тек сту бив ши бри тан ски пре ми јер 

То ни Блер је ре као: ‘’Сва ки дан мо же те про чи та ти тек сто ве 
о те ро ри зму и на си љу учи ње ним због по гре шног ту ма че ња 
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ве ре. Не ке су из вр ши ли не др жав ни ак те ри, не ке др жав ни, а 
све је у кон тек сту по де ле и су ко ба због раз ли ка у ве ри. Ово 
је но ва бор ба 21. ве ка. Не ће мо је до би ти осим ако се не бу де-
мо бо ри ли про тив ње них ко ре на, као и ње них стра вич них 
по сле ди ца.’’1 За сам крај сво је ана ли зе Блер ка же: ‘’По сто ји 
ре ал на опа сност да вер ски су коб за ме ни иде о ло шки из про-
шлог ве ка.’’2 Ова два ста ва ва жна су из ви ше раз ло га, али 
ов де ће мо их под ву ћи због два нај ва жни ја. Пр ви је тај да их 
је из ре као чо век ко ји је де сет го ди на во дио Ве ли ку Бри та-
ни ју (1997-2007). Под се ти мо се то је вре ме ка да је Ру си ја би-
ла ско ро на ко ле ни ма и ка да се Ки на тек ди за ла. До ла ском 
Вла ди ми ра Пу ти на 2000. го ди не на че ло Ру си је САД по чи њу 
по но во да до би ја ју так ма ца. Али је ба рем 4-5 го ди на Ве ли-
ка Бри та ни ја би ла дру га свет ска по ли тич ка си ла, пр ва по сле 
САД. Да кле, Блер је био њен шеф у том пе ри о ду. Са мим ти ме 
ње го ви ста во ви су ва жни чак и ако су по гре шни јер су кре и-
ра ли свет ску по ли ти ку. По ли ти ку ко ју је Ср би ја до бро осе-
ти ла на сво јој ко жи, а осе ћа је и да нас 2014. ка да пи ше мо ове 
ре до ве. Зна чи ако Блер ка же да 21. век пре ти да се пре тво ри у 
век вер ских ра то ва он да са тим мо ра мо ра чу на ти би ло то тач-
но или не. Да кле став јед ног од во де ћих по лит ча ра све та је да 
су вер ски ра то ви по тен ци јал на опа сност за свет у овом ве ку.

Дру ги раз лог због ко га су ове ре чи ва жне је сте да је то 
што Блер ка же, пре ма свим го лим оком ви дљи вим чи ње ни-
ца ма, тач но. Тач но без ика квих ем пи риј ских про ве ра ко јих 
та ко ђе има на пре тек. Из ово га дру гог раз ло га про ис ти че и 
тре ћи а то је да је по ли тич ка на у ка пот пу но про ма ши ла у 
сво јим пред ви ђа њи ма по пи та њу при ро де евен ту ал них ра то-
ва ко ји би се у овом ве ку мо гли до го ди ти.

Пре о вла ђу ју ћи став по ли тич ке на у ке од но сно по ли ти-
ко ло ги је по пи та њу ре ли ги ја, ко ји је још увек до ми нан тан, 
упр кос ових отре жњу ју ћих ре чи кре а то ра свет ске по ли ти ке 
Бле ра, је сте да је ре ли ги ја дру штве на по ја ва ко ја све ви ше не-
ста је и да ће са свим не ста ти. Са мим ти ме вер ски ра то ви ни су 
мо гу ћи јер не ће би ти ве ре.

1 То ни Блер, „Уби ја ње у име Бо га је тра ге ди ја», Данас,30. 1. 2014, стр. 15, Бе-
о град http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/ubijanje_u_ime_boga_je_tragedi
ja.12.html?news_id=275356 (До ступ но 4.2.2014.).

2 Исто.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2014,год.Xvol.20 стр.177197

179

Да је то та ко ви ди се из струк ту ре нај ва жни јих по ли-
ти ко ло шких удру же ња на све ту и из на став них пла но ва и 
про гра ма фа кул те та и де парт ма на за по ли тич ке на у ке. ИП-
СА (Ме ђу на род но удру же ње за по ли тич ке на у ке) осно ва но 
је 1949. го ди не.3 Ње го ву кич му у струч ном сми слу чи не ис-
тра жи вач ки ко ми те ти.4 Они су по све ће ни по себ ним по ли ти-
ко ло шким ди сци пли на ма и обла сти ма у скла ду са њи хо вом 
раз ви је но шћу. Са мим тим и са ин те ре со ва њем по ли ти ко ло-
га. Ис тра жи вач ки ко ми тет 43 по све ћен је по ли ти ко ло ги ји 
ре ли ги је. Ако ис так не мо да је он осно ван тек 1999.5 го ди не, 
да кле 50 го ди на по сле осни ва ња ИП СА ја сно нам је ко ли ко 
су по ли ти ко ло зи би ли за ин те ре со ва ни за ис тра жи ва ње овог 
фе но ме на.6 Слич на је си ту а ци ја са ‘’Европ ским кон зор ци ју-
мом за по ли тич ке на у ке’’. Он је ма ње ви ше кров на европ ска 
ор га ни за ци ја за по ли ти ко ло ги ју. И у окви ру ње га је стал на 
гру па за про у ча ва ње од но са ре ли ги је и по ли ти ке фор ми ра на 
тек 2006.7У ве ли кој не мач кој кул ту ри се та чи ње ни ца та ко ђе 
пот це њи ва ла. До каз за то је сле де ћи у Ду ис бур гу је тек 1996. 
го ди не осно ван Ин сти тут за по ли ти ко ло ги ју ре ли ги је8 . Мо то 
ин сти ту та је ве о ма сим бо ли чан: ‘’Ко не раз у ме ре ли ги ју не 
раз у ме по ли ти ку’’9. Ако је та ин фор ма ци ја тач на а овај ин-
сти тут фор ми ран тек 1996. го ди не он да то зна чи да Нем ци до 
та да ни су раз у ме ли по ли ти ку, јер су пот це њи ва ли ре ли ги ју 
као по ли тич ку по ја ву.

Слич на је си ту а ци ја на де парт ма ни ма за по ли тич ке на-
у ке у све ту. Ка ко нам до ступ ни по да ци по ка зу ју по ли ти ко-
ло ги ја ре ли ги је као по себ на на уч на ди сци пли на са по себ ним 
пред ме том ис тра жи ва ња је у уни вер зи тет ску на ста ву, по пр-
ви пут у чи та вом све ту ушла 1993. го ди не на ФПН у Бе о гра-
ду.10 У по ме ну том Ду ис бур гу где је Ин сти тут за по ли ти ко ло-

3 https://www.ipsa.org/history/prologue (До ступ но 4.2.2014. ).
4 http://www.ipsa.org/researchcommittees/aboutrc(До ступ но 4.2.2014. ).
5 http://www.ipsa.org/researchcommittees/aboutrc(До ступ но 4.2.2014. ). 

http://www.ipsa.org/researchcommittees/rclist/RC433 (До ступ но 4.2.2014. ).
6 Аутор ових ре до ва је члан бор да ди рек то ра ко ми те та 43 за по ли ти ко ло ги ју ре-

ли ги је. Ци ти ра но на осно ву прет ход ног на во да.
7 http://www.ecpr.eu/StandingGroups/StandingGroupHome.aspx?ID=34 (До ступ но 

4.2.2014. ). Аутор ових ре до ва је члан те стал не гру пе.
8 http://www.religionspolitologie.de(До ступ но 4.2.2014. ).
9 Исто.
10 Mi ro ljub Jev tic, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Политикологијарелигије,бр. 

1/2007.
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ги ју ре ли ги је осно ван 1996, на ста ва из овог пред ме та се по-
че ла из во ди ти тек 2004.11 На Ин сти ту ту за по ли тич ке на у ке 
у Па ри зу, пр вом са мо стал ном фа кул те ту за по ли тич ке на у ке 
је као из бор ни пре мет уве де на тек 2009. Ако се под се ти мо 
ста во ва То ни ја Бле ра ко ји нас упо зо ра ва да, ако бу де ра то ва 
у 21. ве ку да то мо гу би ти пре све га вер ски ра то ви, он да нам 
по ста је ја сно ко ли ко је из у ча ва ње узро ка ра то ва ва жно. За-
то што су ра то ви нај ва жни је по ли тич ке по ја ве ко је пот пу но 
ре ме те по сто је ћи по ли тич ки по ре дак и до во де га у пи та ње. 
Да кле, прет по став ке по ли тич ких по ре да ка су ра то ви ко ји су 
их ство ри ли. И на жа лост, до са да су ра то ви би ли нај ва жни ји 
кре а то ри по ли тич ких по ре да ка од но сно др жа ва.

Пре ма то ме, ако у по ли тич ким на у ка ма пре о вла да ва 
став да ће ре ли ги је не ста ти, ја сно је да су и ис тра жи ва ња 
ре ли ги је као мо гу ћих узро ка ра то ва би ла ско ро не- по сто-
је ћа. И то по ли ти ко ло зи са да кон ста ту ју. На при мер Сти вен 
Кетл у ча со пи су ко ји ји из да је АП СА (Аме рич ко удру же ње 
за по ли тич ке на у ке) а штам па’’Кем бриџ Џор налс12. У том ча-
со пи су ко ји је на це ње ној ИСИ ли сти пи ше да 2012. го ди не 
на чи та вој пла не ти има ‘’екс трем но ма ло’’ спе ци ја ли зо ва них 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко ји про у ча ва ју од но се ре ли ги је и 
по ли ти ке. И као из у зет ке ис ти че ча со пис ‘’Po li tics and Re li-
gion”, ко ји из да је АП СА, од но сно ње на сек ци ја за ‘’Ре ли ги ју 
и по ли ти ку’’ и исто и ме ни ча со пис на ен гле ском ко ји из да је 
‘’Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју из Бе-
о гра да’’. По себ но је ва жно да Кетл при зна је да је бе о град ски 
ча со пис по чео да се штам па го ди ну да на ра ни је од аме рич-
ког, и то 2007, док је аме рич ки по чео да се по ја вљу је од 2008.13 
Ти ме Кетл при зна је са свим ди рект но да је пр ви ча со пис по-
све ћен по ли ти ко ло ги ји ре ли ги је на чи та вом све ту по чео да 
се штам па 2007. у Бе о гра ду.

Али ова чи ње ни ца ни је ва жна због то га да би се бе о-
град ски по ли ти ко ло зи ре ли ги је хва ли ли да су пр ви у све ту. 

11 Ian In ner ho fer, „A Short Por tra it of the De ve lop ment of the ‘Po li ti cal Sci en ce of 
Re li gion’ in the Ger man-spe a king Co un tri es“, Политикологијарелигија,1/2008, 
вол. 2.

12 https://www.apsanet.org (до ступ но 21.2.2014) То је нај ста ри је, нај број ни је и 
нај моћ ни је на ци о нал но удру же ње за по ли тич ке на у ке на све ту осно ва но 1903.

13 StevenKettell,„HasPoliticalScienceIgnoredReligion?“,PS: Po li ti cal Sci en ce & 
Po li tics,Vol.45,бр.1/2012,DOI:http://dx.doi.org/10.1017/S1049096511001752.
стр.93100.
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Ни ти је зна чај на да би се срп ска на у ка гор ди ла што је пи о нир 
у јед ној то ли ко ва жној обла сти на уч ног ис тра жи ва ња.Ова 
чи ње ни ца је ва жна јер по твр ђу је прет ход но из не те ста во ве 
да је по ли тич ка на у ка као та ква пот пу но за не ма ри ла ре ли-
ги ју као по ли тич ку чи ње ни цу. Са мим тим за не ма ри ла је и 
мо гућ ути цај на иза зи ва ње кон фликт них си ту а ци ја и ра то ва.

Али да се оста ло на то ме про блем би био да ле ко ма њи 
не го што је сте. Али ни је се оста ло на то ме не го се на ста ви ло 
са ши ре њем иде ја да ре ли ги је по сте пе но гу бе зна чај и да се 
на ла зи мо на пра гу се ку лар не свет ске за јед ни це ко ја ће за јед-
нич ки гра ди ти ци вил но дру штво. Вр ло тач но је то из ра зио 
фран цу ски ана ли ти чар Ми шел Он фре ко ји је ре као: „По сле 
ма ја ’68. сте кли смо ути сак да смо пре шли на ци ви ли за ци ју 
у ко јој ви ше не ма ме ста за Бо га ни ти за ре ли ги ју, у ко јој ју-
де о хри шћан ство ни је за кон. Пре шло се на не што дру го. А 
он да је до шло до пот пу но но ве ме ђу на род не ге о стра те шке 
кон фи гу ра ци је: до па да Бер лин ског зи да, не у спе ха ли бе рал-
ног со ци ја ли зма с Ми те ра ном у Фран цу ској, а за тим до атен-
та та 11. сеп тем бра што је ство ри ло но ве од но се у све ту. Од 
тог тре нут ка по ли ти ка се по вла чи у ко рист ре ли ги је и по но-
во из би ја ју су ко би ци ви ли за ци ја. Има мо блок ју де о хри шћан-
ске ци ви ли за ци је, Евро пу и Аме ри ку на су прот ислам ском 
бло ку. На те ра ни смо да би ра мо из ме ђу јед ног и дру гог – тј. 
Џорџ Буш или Бин Ла ден, Ко ран или Би бли ја...“.14 Спо ми ња-
ње 1968. го ди не не зна чи да је та при ча по че ла тек та да, већ 
да је та да до би ла сво ју нај ви шу фор му. Ка ко ви ди мо све се 
то про ме ни ло по сле 11.9.2001. Овај до га ђај је де ло вао отре-
жњу ју ће на свет ску по ли ти ко ло шку за јед ни цу. Али је већ за 
мно ге ства ри би ло ка сно.

У про те клим де це ни ја ма, од вре ме на ин сти ту ци о на ли-
зо ва ња по ли тич ких на у ка као ле ги тим не и са мо стал не уни-
вер зи тет ске ди сци пли не учи ње не су огром не ште те. Ако по-
ку ша мо да да ти ра мо тај пе ри од, он по чи ње от при ли ке 1872. 
го ди не ка да је ство ре на пр ва са мо стал на ака дем ска ин сти ту-
ци ја на ме ње на про у ча ва њу по ли тич ких на у ка, ја сно одво је на 
од прав них, фи ло зоф ских и исто риј ских ка те дри на ко ји ма 
се до та да по ли тич ка на у ка нај ви ше про у ча ва ла. Та ин сти-

14 На да Вал чић-Ла зо вић, „Де мо кра ти ја је про ма ши ла циљ“, НИН, 30.4.2009, бр. 
3044.
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ту ци ја се та да зва ла ,,Сло бод на шко ла за по ли тич ке на у ке’’ и 
осно ва на је у Па ри зу.15

Ова и све оста ле уни вер зи тет ске ин сти ту ци је ко је су 
фор ми ра не по угле ду на ову шко лу, би ло као са мо стал не ин-
сти ту ци је, би ло као де парт ма ни и фа кул те ти по ли тич ких на-
у ка у окви ру за пад них уни вер зи те та сле ди ли су иде ју фран-
цу ских про све ти те ља да ула зи мо у до ба уми ра ња ре ли ги је. 
За то што је ре ли ги ја, ка ко су они твр ди ли, по сле ди ца еко-
ном ске не раз ви је но сти и ни ског сте пе на обра зо ва ња. Пре-
ма фран цу ским про све ти те љи ма, ка да се еко ном ски усло ви 
жи во та по пра ве и ка да љу ди стек ну нео п ход но обра зо ва ње, 
по ста ће им ја сно да је ре ли ги ја, а пре све га цр ква, не по треб-
на и за то ће их од ба ци ти.16 Са мим тим, са тач ке гле ди шта 
та да шњих ге не ра ци ја по ли ти ко ло га, бе сми сле но је би ло про-
у ча ва ти би ло шта што би мо гло да ука зу је на ве зу ре ли ги је 
и по ли ти ке. За то у си ло ви том раз во ју по ли тич ких на у ка ко-
ји је усле дио по сле 1872. по ли ти ко ло зи ско ро да се ни су ни 
освр та ли на ре ли ги ју као мо гу ћу по ли тич ку чи ње ни цу. Та ко 
по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је као по себ на ди сци пли на у окви ру 
по ли тич ких на у ка ни је мо гла да се ро ди.

За раз ли ку од по ли ти ко ло га не ки дру ги дру штве ни на-
уч ни ци ни су има ли та ко ис кљу чив од нос пре ма ре ли ги ји. Ту 
пре све га ми сли мо на фи ло зо фе и со ци о ло ге. У окви ру ових 
на у ка фор ми ра ле су се по себ не ди сци пли не ко је су по ла зе ћи 
од свог пред ме та ис тра жи ва ња про у ча ва ле ре ли гиј ски фе но-
мен. Та ко су на ста ле фи ло зо фи ја и со ци о ло ги ја ре ли ги је. Ту 
је по себ но ва жан слу чај со ци о ло ги је ко ја се као са мо стал на 
на уч на ди сци пли на ро ди ла та ко ђе у 19-том ве ку. Та да је да 
под се ти мо Огист Конт по пу ла ри зо вао по јам со ци о ло ги ја ко-
ји је био са свим нов и ко га је ско вао Ема ни ел Жо зеф Сје јес.17 
Ме ђу тим, то што су со ци о ло зи, за раз ли ку од по ли ти ко ло га, 
ве о ма раз ви ли со ци о ло ги ју ре ли ги је као по себ ну ди сци пли-
ну ни је мно го ути ца ло на оп ште при хва ће ну чи ње ни цу за-
пад не дру штве не на у ке да је ре ли ги ја пред од у ми ра њем. Сва 

15 http://www.sciencespo.fr/node/1434 (до ступ но 21.2.2014.)
16 По гле да ти нпр. Paul-Hen ri Thiry, Ba ron d’Hol bach,Christianismedévoilé,Pa ris, 

2006.
17 http://fr.wikipedia.org/wiki/EmmanuelJoseph_Siey%C3%A8s#Siey.C3.A8s_et_

la_sociologie(до ступ но 21.2.2014).
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за пад на дру штва, са из у зет ком САД18, фор ми ра на су на том 
прин ци пу. Та ко да се со ци о ло ги ја ре ли ги је све ви ше сво ди ла 
на ста ти сти ку ко ја пра ти ка ко се број ре ли ги о зних у раз ви-
је ним дру штви ма сма њу је од ан ке те до ан ке те на го ве шта ва-
ју ћи да ће мо јед ног да на има ти пот пу но ате и зи ра но чо ве чан-
ство. Нор мал но увек мо ра да бу де и би ло је из у зе та ка ко ји су 
сво јим ра дом да ва ли мо гућ ност за друк чи је ми шље ње, али је 
до ми нант на те за ипак би ла да ре ли ги је уми ру.

Грех дру штве них на уч ни ка, а по себ но по ли ти ко ло га 
због ове чи ње ни це је уто ли ко ве ћи што су они има ли из бор. 
Ма да су се ста во ви о од у ми ра њу ре ли ги је за сни ва ли на ве-
о ма ути цај ним ми сли о ци ма-фран цу ским про све ти те љи ма 
и иним, би ло је и дру гих ве ли ких, ве о ма ути цај них ту ма ча 
дру штва и по ли ти ке ко ји су осно ва но од ба ци ва ли те зе про-
све ти те ља, го во ре ћи да су оне по гре шне. По ли ти ко ло зи су 
да кле има ли из бор. Ни су мо ра ли ни шта да из ми шља ју, мо-
гли су да на про сто узму и упо ре де оно што су го во ри ли про-
све ти те љи и оно што су го во ри ли за го вор ни ци те зе да ре-
ли ги ја ни је чи ње ни ца ко је ће се дру штво та ко ла ко ре ши ти. 
Али су по ли ти ко ло зи дог мат ски као у пе сми Ар се на Де ди ћа 
‘’Ода брат ћеш го ре’’, и за и ста иза бра ли го ре и по гре шно ре-
ше ње, фран цу ских про све ти те ља.

A има ли су ре ше ње ко је се по ка за ло као бо ље. То ре ше-
ње дао је та ко ђе фран цу ски ми сли лац, мла ђи од по след њег 
зна чај ног про све ти те ља Ру соа (1712-1778), од но сно Алек сис 
де То квил (1805-1859). То квил је ну дио са свим су прот но об-
ја шње ње по сто ја ња ре ли ги је. Он ка же: ‘’Фи ло зо фи 18. ве ка 
вр ло су про сто об ја шња ва ли по ступ но сла бље ње ве ре. Вер-
ски жар, го во ри ли су, мо ра се га си ти што се ви ше уве ћа ва 
сло бо да и про све ће ност. Не згод но је са мо што се чи ње ни це 
не сла жу с том те о ри јом“.19 То кви ло ва се тврд ња, ба рем до 
да нас, по ка за ло као пот пу но тач на.

По себ но је ва жно да је То квил по ли ти ко ло зи ма по ка зао 
да се раз вој по ли тич ког си сте ма САД и аме рич ке де мо кра-
ти је као он да нај ра зви је ни је у све ту, оства рио упра во због 
из ван ред не сим би о зе са ре ли ги јом. „Аме ри кан ци у сво јим 

18 Ми ро љуб Јев тић, “Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of 
USA”, Политикологијарелигије, бр. 2/2007, вол. 1.

19 Алек сис де То квил, ОдемократијиуАмерици, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 255.
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ми сли ма та ко пот пу но по и сто ве ћу ју хри шћан ство и сло бо ду 
да је ско ро не мо гу ће по сти ћи да за ми сле јед но без дру гог... 
Ви део сам ка ко се Аме ри кан ци удру жу ју ка ко би сла ли све-
ште ни ке у но ве др жа ве За па да и да би он де осно ва ли шко ле 
и цр кве; бо је се да се ре ли ги ја не из гу би у тим шу ма ма и да 
на род ко ји се та мо ра ђа не ће би ти исто та ко сло бо дан, као 
онај из ко га је про и за шао. Сре тао сам бо га те ста нов ни ке Но-
ве Ен гле ске ко ји су на пу шта ли за ви чај да би оти шли на оба-
ле Ми су ри ја или у пре ри је Или но и са, да та мо уда ре те ме ље 
хри шћан ству и сло бо ди... Ми сли те мо жда да ти љу ди де ла ју 
је ди но има ју ћи у ви ду за гроб ни жи вот, али ва ра те се: веч-
ност је са мо јед на од њи хо вих бри га. Кад ис пи ту је те те ми-
си о на ре хри шћан ске ци ви ли за ци је, ве о ма ће те се из не на ди ти 
што ће вам они че сто го во ри ти о ово зе маљ ским до бри ма и 
што ће те на ћи по ли ти ча ре где сте ве ро ва ли да ви ди те са мо 
вер ни ке. ’Све су аме рич ке ре пу бли ке ме ђу соб но со ли дар не‘ 
ре ћи ће вам они. ’Kaд би за пад не ре пу бли ке па ле у анар хи ју 
или под ја рам де спо ти зма, и ре пу бли кан ске ин сти ту ци је ко је 
цве та ју на оба ла ма Атлан ти ка би ле би ве о ма угро же не; у на-
шем је, да кле, ин те ре су да но ве др жа ве бу ду по бо жне, да би 
нам омо гу ћи ле да оста не мо сло бод ни“.20

Све то по ли ти ко ло зи ма ни је би ло до вољ но. Опре де-
ли ли су се за фран цу ске про све ти те ље и те шко по гре ши ли. 
Што је по себ но ва жно и ка да су до би ја ли без број до ка за да 
ни су у пра ву. Да ре ли ги ја све ви ше по ста је ва жна па и до-
ми нант на по ли тич ка чи ње ни ца од би ја ли су да то при зна ју 
и као но је ви за би ја ли гла ву у пе сак твр де ћи да то не ма ве зе. 
Очи глед не ре ли гиј ске ма ни фе ста ци је у по ли ти ци ко је су, чак 
ишле до тле, да се по ли ти ка ап со лут но по и сто ве ти ла са ре ли-
ги јом ни су хте ли да ви де. А, ако су ви де ли он да су го во ри ли 
да је то са мо из у зе так ко ји по твр ђу је пра ви ло. Да ће све вр ло 
бр зо до ћи на ме сто, а ре ли ги ја пре ста ти да по ка зу је по ли тич-
ке ка па ци те те и по ла ко не ста ја ти из жи во та љу ди.

При мер бив ше Ју го сла ви је је по себ но ва жан. Ма да све 
тач не чи ње ни це ука зу ју да су ју го сло вен ске на ци је од Та ба-
но ва ца на гра ни ци Ср би је и Ма ке до ни је до Бе ле Кра ји не на 
гра ни ци Сло ве ни је и Хр ват ске ре ли ги о зно про фи ли са не21. Та 

20 Исто, стр. 254.
21 Ми ро љуб Јев тић, „Вер ско и ет нич ко у по ли тич ком жи во ту Ср би је 19. ве ка“, 

Српскаполитичкамисао, бр. 3-4/2006.
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се чи ње ни ца поп ту но за не ма ри ла. Рат ко ји је 1991. из био у 
Хр ват ској па се за тим про ши рио на БиХ био је гра ђан ски по 
фор ми а ис кљу чи во вер ски по су шти ни.22 Али то ни ко ни је 
хтео да ви ди. Би ло је без број упо зо ре ња од анaлитичара ко ји 
су упо зо ра ва ли на то. Нај о чи глед ни ја ствар у том сми слу је-
сте пи та ње је зи ка ‘’ет нич ки раз ли чи тих на ци ја’’ ко је су за ра-
ти ле у Бо сни и Хр ват ској 1991-1995. При ли ком су ђе ња у Ха-
гу, суд је, тру де ћи се да се пред ста ви као објек ти ван, при знао 
све на ци је и је зи ке са под руч ја Бо сне, Ср би је и Хр ват ске. Ме-
ђу тим, прил ки ком пр вог су ђе ња де си ло се да је пре во ди лац 
ко ји тре ба ло да пре во ди оп ту же ном Ср би ну био Хр ват, да-
кле пре во дио је хр ват ском ва ри јан том. Оп ту же ни, же ле ћи да 
ствар до ве де до ап сур да ре као је да не раз у ме пре во ди о ца јер 
он го во ри хр ват ски, а он као Ср бин то не раз у ме. На ста ла је 
по мет ња. Су ди ја је за тра жио струч но ми шље ње на ка те дри 
за ју жно сло вен ске је зи ке. По сле струч не кон сул та ци је су ди ја 
је ре као да се про цес на ста ви и да оп ту же ни са вр ше но до бро 
раз у ме шта му пре во ди лац го во ри.

Ми ме ђу тим ов де не ће мо ин си сти ра ти на слу ча ју Ју го-
сла ви је ко ји је ипак ма ли мар ги нал ни слу чај за свет ску по ли-
ти ку без об зи ра на ве ли ки пу бли ци тет. Ми ће мо ов де по ка-
за ти ка ко је За пад ра дио и ра ди на сво ју ште ту ко ја мо же да 
до ве де до вер ских ра то ва.

Ка да је до шло до ма сов них не ре да на ули ца ма Па ри за 
2005. го ди не, не ре да ко ји су се од ви ја ли пред очи ма и уши-
ма свих свет ских ме ди ја и ка да су сви ви де ли да се ра ди ис-
кљу чи во о ре вол ту му сли ма на. Да кле ни ка вог дру го ре вол та 
ни је би ло не го ислам ског, а фран цу ски ме ди ји су, у сти лу нај-
го ре мо гу ће Хи тле ро ве и Ен вер Хо џи не цен зу ре, го во ри ли да 
се ра ди о со ци јал ним не ре ди ма, иза зва них еко ном ским про-
бле ми ма. Би ло би сме шно кад не би би ло тра гич но да сли ка 
ко ја је 24 са та при ка зи ва ла де мон стран те ни је по ка зи ва ла да 
се ти со ци јал но угро же ни де мон стран ти кре ћу на ску пим мо-
то ри ма и ко ри сте нај ску пља ко му ни ка ци о на сред ства ко ји ма 
су не ре де усме ра ва ли. По себ но је ва жно да су ка ме ре CCN, 
BBC и све оста ле, укљу чу ју нор мал но пре све га фран цу ске, 
по ка зи ва ли вер ске про по вед ни ке на мер но об у че не у кла сич-

22 Мiroljub Jev tic, “Con fes si o nal Ele ment of In ter et hnic Con flict in Yougo sla via”, On
ReligionintheBalkans, edi ted by Dra go ljub Djor dje vic,YUNIR and Ivan Ha dji ski, 
Nis and So fia 2013.
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ну му џа хе дин ску оде ћу ко ји су ме га фо ни ма усме ра ва ли ма су 
стал ним по кли чи ма ‘’Ала ху Ек бер’’. Истим по кли чи ма уз ко-
је бор ци Ал Ка и де уби ја ју и ги ну ши ром све та.23 По себ но је 
ва жно да све до кра ја не ре да ‘’објек тив ни фран цу ски но ви на-
ри и на уч ни ци’’ ни су сме ли да про го во ре о ствар ној су шти-
ни не ре да. Ни су сме ли, јер оп шта сли ка о ко јој се и да нас, 9 
го ди на по сле по ме ну тог до га ђа ја у Фран цу ској и да ље при ча, 
је сте ка ко је мул ти кул ту ра ли зам бу дућ ност и ка ко је вер ска 
хар мо ни ја за га ран то ва на за вје ки вје ков.

По себ но је за ни мљи во да је та да шњи не мач ки ми ни-
стар уну тра шњих по сло ва Вол фган Шој бле по сле, до ду ше 
ор га ни че ног, пре но ше ња не ре да на ули це не мач ких гра до ва 
по но вио да је еко но ми ја тј. си ро ма штво и не до вољ но зна ње 
је зи ка раз лог што се стран ци ни су адап ти ра ли, вул гар но из-
бе га ва ју ћи да ка же да су и у Не мач кој то по чи ни ли Тур ци и 
Ара пи, да кле му сли ма ни.24 И при то ме за бо ра вља ју ћи да ка-
же да ти бун тов ни ци у Фран цу ској бо ље го во ре фран цу ски 
од фран цу ских про вин ци ја ла ца. Јер го во ре чи стим па ри ским 
ак цен том бо љим од ак цен та ко јим го во ре фран цу ски про-
вин ци јал ци. А фран цу ски су зна ли ве о ма до бро чак и њи хо ви 
ро ди те љи ко ји су из фран цу ских ко ло ни ја, где је фран цу ски 
скор сву да слу жбе ни или у стал ној упо тре би. Исто је ста ње и 
у Не мач кој, јер су де мон стран ти дру га ге не ра ци ја шко ло ва на 
у не мач ким шко ла ма.

Слич но се За пад по на ша ши ром зе мљи не ку гле. Иден-
тич на си ту а ци ја се де си ла и на дру гом кра ју све та у Аустра-
ли ји. Све се то де си ло ско ро исто вре ме но у де цем бру 2005. 
ка да је на сид неј ској пла жи до шло до не ре да у ко ме су се 
су ко би ли омла дин ци арап ског по ре кла и ан гло фон ски бе ли 
Аустра ли јан ци. Из ве шта ји ко ји су оти шли у етар го во ри ли 
су о ме ђу ра сним су ко би ма, што је опет на пре дак у од но су на 
ве сти из Па ри за. Али су сви, и у овом слу ча ју, ви де ли да то 
уоп ште ни је тач но. Да су не ре ди ра сни ваљ да би пр во ме сто у 
њи ма при па ло аустра лиј ским црн ци ма Або ри џи ни ма. Ка ме-
ра је опет као у Па ри зу де ман то ва ла ту сли ку. Јер су мно ги од 
уче сни ка на му сли ман ској ста ни би ли бел ци тј. пра ви бе ли 
му сли ма ни из Си ри је и Ли ба на где је број му сли ма на Ара па 

23 Мiroljub Jev tic, Bosnia in Paris, http://www.serbianna.com/columns/jevtic/013.
shtml (до ступ но 21.2.2014).

24 Исто.
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са бе лом ко жом ве о ма ве ли ки. Зна тан број њих се до се лио у 
Аустра ли ју. На сра мо ту та ко зва ним сло бод ним ме ди ји ма об-
ја вље но је да су ра сни не ре ди по сле ди ца тен зи ја ‘’под стак ну-
тих ан ти-му сли ман ским осе ћа њи ма због 11. сеп тем бра 2001...
смр то но сним бом бар до ва њем на ин до не жан ском остр ву Ба-
ли, где је уби је но 202 љу ди, укљу чу ју ћи 82 Аустра ли јан ца у 
ок то бру 2002.’’25 На кра ју са мог тек ста се кон ста ту је: “Не ре ди 
под се ћа ју на су ко бе ко ји су пре три не де ље, 27. ок то бра, по че-
ли у пред гра ђи ма Па ри за...у за јед ни ца ма са мно го ими грант-
ске и му сли ман ске по пу ла ци је.“26 Та ко се на кра ју нео пре зно-
шћу из ве шта ча пот кра ла исти на ко ја ина че због по ли тич ке 
ко рект но сти не сме да се ис ка же.27

Али вр ху нац при кри ва ња исти не, ко ја мо же да до ве де 
до вер ских ра то ва у 21. ве ку је сте 11.9.2001. Тај до га ђај од та-
да до да нас пре суд но ути че на спољ ну по ли ти ку САД. Под-
се ти мо, ра ди се сви ма по зна том на па ду на Ку ле бли зна ки ње 
у Њу јор ку и згра ду Пен та го на у Ва шинг то ну за ко ју Аме рин-
ка ци оп ту жу ју ор га ни за ци ју Ал-Ка и да и ње ног та да шњег 
ше фа Оса му бин Ла де на. Да кле, иако не ма ни ка квог спо ра да 
се Ал Ка и да пред ста вља као ор га ни за ци ја ко ја се ис кљу чи-
во бо ри за ислам ске ци ље ве и ко ја не ма ни ка ве дру ге иде а ле 
осим вер ских, Аме ри кан ци же ле да до ка жу да то са исла мом 
не ма ни ка кве ве зе. Та ко ис па да да ад ми ни стра ци ја САД бо-
ље од Би на Ла де на зна шта Ал-Ка и да хо ће. Што би, да по но-
ви мо, би ло сме шно да ни је тра гич но.

Да је то за и ста та ко ви ди се из слу жбе ног са оп ште ња ко-
је је Ми ни стар ство ино стра них по сло ва САД об ја ви ло по сле 
11.9. Та мо се ци ти ра ју ре чи Би на Ла де на: ‘’Бог је бла го сло вио 
гру пу аван гард них му сли ма на, узда ни цу исла ма да уни ште 
Аме ри ку.»28 По сле ова ко ја сног ста ва ше фа Ал-Ка и де аме-
рич ко ми ни стар ство ино стра них по сло ва ка же: «Сје ди ње не 
др жа ве не при зна ју та кву ствар ка ква је ислам ски те ро ри зам. 
Чла но ви Ал-Ка и де су јед но став но те ро ри сти и кри ми нал ци, 

25 По гле да ти нпр .http://news.yahoo.com/s/ap/20051213/ap_on_re_au_an/Austra-
lia_ra cial_un rest_21

26 http://www.iris.org.il/blog/archives/756AustralianRaceRiotsReactiontoYears
ofArabGangHarassment.html (до ступ но 21.2.2014).

27 Ми ро љуб Јев тић, „По лит ко рект ност и екс тре ми зам“, Свободнајамисл,бр. 
7-8/2006 (1569) Мо сква.

28 TheNetworkofTerrorism, Pro du ced by the U.S. De part ment of Sta te, не да ти ра но, 
стр. 8.
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ни шта ви ше. Они ци нич но на сто је да ис ко ри сте ислам да би 
при кри ли свој уби лач ки про грам, ко ји ни је ни шта ма ње не го 
на пад на вред но сти ци ви ли за ци је и са мо чо ве чан ство.»29

На ова кву тврд њу оних ко ји су нај од го вор ни ји за спољ-
ну по ли ти ку САД чо век са мо мо же да за чу ђе но за пи та: да ли 
је мо гу ће да ико но ма лан мо же да ми сли да Аме ри кан ци не-
му сли ма ни бо ље зна ју шта је ислам од оних ко ји кроз ислам 
и за ислам жи ве? Уоста лом, чак и кад би та оце на би ла тач на, 
шта она вре ди кад тај ислам за ко ји Стејт де парт мент ка же 
да је пра ви не при хва та ју му сли ма ни. Да кле, они ко јих се су-
шти на исла ма нај ви ше ти че. Чак и ка да би то би ла по гре шна 
ин тер пре та ци ја не ког иде ал ног исла ма. Шта не му сли ма ни 
има ју од то га, ка да се та кав ислам не на ла зи ниг де у прак си? 
Да кле чак и кад би део му сли ма на при хва тао аме рич ко ту ма-
че ње оно би оба ве зи ва ло са мо те му сли ма не. Ај ма на ал За ва-
хи ри ја, са да шњег пр вог чо ве ка Ал-Ка и де ови ста во ви САД о 
исла му не за ни ма ју. За њих је ислам оно што ка же Бин Ла ден 
. И то је ислам са ко јим се мо ра ра чу на ти. Јер сву да пре суд но 
ути че на свет ску по ли ти ку. Пре ма то ме рас пра ва да ли је ин-
тер пре та ци ја исла ма ко ји про ве да Ал-Ка и да пра ва је те о риј-
ски ва жна, али она ни шта не ме ња у прак си у ко јој по сто ји и 
та ква ва ри јан та исла ма. Ва ри јан та ко ја је ве о ма ја ка и са тим 
се су о ча ва мо сва ки дан.

Ваљ да је сви ма ја сно ко ли ко је она ја ка. Она ра за ра 
Ирак, Си ри ју, Ли би ју, Ни ге ри ју, Па ки стан, уз не ми ра ва Ин-
ди ју, оне мо гу ћа ва ста би ли за ци ју си ту а ци је у Егип ту, пре ти 
без бед но сти Ру си је и да ље на ста вља да угро жа ва САД. Ваљ-
да је сви ма ја сно да све то не би мо гло да се де ша ва да ови 
љу ди на ова ко ши ро ком и гу сто на се ље ном про сто ру не би 
мо гли да та ко успе шно де лу ју да их ова ко или она ко не по-
др жа ва ви ше сто ти на ми ли о на љу ди. Не сви, али ви ше сто-
ти на ми ли о на ба рем окре ће ле ђа у то ку њи хо вих ак ци је и 
успо ра ва ис тра жне рад ње по ли циј ских ор га на ко ји по ку ша-
ва ју да их за у ста ве. Ко ли ко се Аме ри кан ци ва ра ју у сво јим 
про це на ма нај бо ље по ка зу је по да так да они му сли ма ни ко-
ји да нас осу ђу ју Ал- Ка и ду су тра го во ре ско ро исто што и 
она. Та ко да САД не зна ју са ким мо гу да ра чу на ју. За то се 
у ак ци ји ло ва на Бин Ла де на и ни су мо гли осло ни ти на па-

29 Исто, стр. 18.
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ки стан ску оба ве штај ну слу жбу, јер ма са љу ди у њој ра ди за 
Ал-Ка и ду. Као по себ но ка рак те ри сти чан при мер дво лич ног 
по на ша ња на во ди мо ре чи шеј ха Ју су фа ал–Ка ра да ви ја, ко га 
по ме ну ти ма те ри јал Стејт ди парт мен та ци ти ра као до каз да 
је Бин Ла ден ис кри вио ислам: ,,Ислам, ре ли ги ја то ле ран ци је, 
ви со ко по шту је људ ску ду шу и сма тра на пад про тив не ви них 
људ ских би ћа ве ли ким гре хом… Ја сам ка те го рич ки про тив 
му сли ман ског по ве зи ва ња са тим на па ди ма. Ислам ни кад 
не до зво ља ва му сли ма ну да уби ја не ви не и бес по моћ не.”30 А 
са мо три го ди не ка сни је, тај исти Ка ра да ви у ин тер вјуу за 
BBC, ве ли: ,,Ислам до зво ља ва да жр тву је те свој жи вот и сво-
ју ду шу да пре пре чи те пут сво ме не при ја те љу, уко ли ко ће 
то на не ти ште ту не при ја те љу, чак и ако иза зо ве са мо страх 
у ње му, по љу ља ње гов мо рал и уне се у ње га страх од му сли-
ма на.”31

По ли тич ка на у ка је на жа лост са мо сле ди ла ова кве ста-
во ве по ли ти ча ра. Уме сто да, што јој је за да так, про сто сли ка 
оно што се до га ђа на те ре ну и ти ме по ка же да ре ли ги ја мо же 
да бу де ве о ма ве ли ки узрок не ра зу ме ва ња ме ђу љу ди ма, она 
је ту сли ку не ги ра ла и улеп ша ва ла. Уме сто да по ка же да се 
ре ли ги је раз ли ку ју и да сва ђа лач ки ка па ци те ти и рат ни по-
тен ци ја ли у њи ма ни су исти, те да не ке ре ли ги је ви ше не го 
дру ге мо гу да иза зи ва ју су ко бе, по ли тич ке на у ке и по ли ти ко-
ло зи су то исто као и по ли ти ча ри при кри ва ли. Та ко су на уч-
ни ке пре тва ра ли у иде о ло ге и по ли тич ке ко ме са ре.

То ме су глав ни тон да ва ли аме рич ки по ли ти ко ло зи, од 
ко јих се оче ки ва ло упра во су прот но. Ма да по се ду је без број 
фа кул те та и де парт ма на за по ли тич ке на у ке и нај ви ше сред-
ста ва аме рич ка по ли тич ка на у ка и по ли ти ко ло зи су сле ди ли 
иде ју по ли тич ке ко рект но сти. Нај си гур ни ји до каз у том сми-
слу је књи га Френ си са Фу ку ја ме ,,Крај исто ри је и по след-
њи чо век.’’32 Он је у тој књи зи ко ја је са мо раз ви је ни ја фор ма 
исто и ме ног члан ка на ја вио да ће ли бе рал ни ка пи та ли зам по-
бе ди ти и да ће све зе мље све та при хва ти ти ли бе рал ни си стем 
вред но сти . Сто га ће све ре ли ги је и ра се не ста ти у све оп штем 
брат ству ли бе рал ног по ли тич ког по рет ка. Фу ку ја ми не иди-

30 TheNetwork… исто, стр. 2.
31 Новости, Бе о град , 9.7.2004, стр. 13.
32 Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек, ЦИД, Под го ри ца, 1997.
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лич не иде је су се као ман тра по на вља ле у ра до ви ма по ли ти-
ко ло га и као та кве пред ста вља ле глав ни раз лог што се чи тав 
свет об ру шио на Ср бе у СФРЈ и на мет нуо им ова ко те шке по-
ра зе. Јер су Ср би пред ста вље ни као је дан од по след њих ре ме-
ти лач ких фак то ра ко ји успо ра ва ју то што Фу ку ја ма опи су је.

Ка да су се по ја ви ле те зе ко је су Фу ку ја ми не ста во ве до-
ве ле у пи та ње, ка ква је би ла те за Са мју е ла Хан тинг то на о 
мо гу ћем су ко бу ци ви ли за ци ја33, по ли ти ко ло зи су се об ру ши-
ли на, у осно ви тач не ана ли зе Хан тинг то на. Он се су о чен са 
тим от по ром по чео по вла чи ти због озбиљ них про бле ма ко је 
је имао у окви ру по ли ти ко ло шке за јед ни це САД, али и због 
ве ли ких при ти са ка од стра не ад ми ни стра ци је.

Ка да је 11.9. по ка зао ко ли ко је Хан тинг тон у пра ву ис-
кр сао је ве ли ки про блем. Кре ди би ли тет огром не ве ћи не по-
ли ти ко ло га је био до ве ден у пи та ње.34 Ви де ло се оно што смо 
већ ре кли, да су они пи са ли оно што се од њих оче ки ва ло, 
као и Фу ку ја ма, а не оно што се ствар но од ви ја ло на те ре ну.

Ме ђу тим, упр кос огром ним при ти сци ма сва ко днев них 
до га ђа ња по ли ти ко ло зи и њи хо ви по ли тич ки мен то ри су на-
ста ви ли са ста ром мул ти кул тур ном при чом у ко ју су уло-
жи ли свој ин те лек ту ал ни и огром ни фи нан сиј ски ка пи тал.35 
Жр тва то га би ла је пре све га исти на, али су жр тве та кве по-
гре шне и ла жне на у ке и по ли ти ке по ста ли и мно ги на ро ди. 
Нај ка рак те ри стич ни ји при мер у 20. и 21. ве ку је срп ски на-
род., ко ји и да ље би ва из ло жен дро бље њу и уни шта ва њу због 
тих по гре шних те о ри ја. Чак и кад су по ли ти ча ри и по ли ти ко-
ло зи при мо ра ни чи ње ни ца ма по че ли да при зна ју да су те зе о 
кра ју иде о ло ги ја, а пре све га ре ли ги ја, уто пи ја, при ти сци на 
зе мље као што је Ср би ја ни су пре ста ли ни ти пре ста ју.

Чи ње ни це су ипак на те ра ле од го вор не да ба рем ма ло 
раз ми сле ку да све то во ди. Нај ка рак те ри стич ни ји при мер 
до во ђе ња у пи та ње зва нич не по ли ти ке ци вил ног и мул ти-

33 Са мју ел Хан тинг тон,Сукобцивилизацијаипреобликивањесветскогпоретка, 
ЦИД, Под го ри ца, 2000.

34 Аутор ових ре до ва је од по чет ка сво је ис тра ђи вач ке ка ри је ре за сту пао ста-
во ве ко је је Хан тинг тон са оп штио у сво јој књи зи. Већ наш ма ги стра ски рад 
‘’ИсламскосхватањератаиулогаИсламскеконференцијеуочувањумира’’, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1984. ис ти ца ла слич не те зе ко је је ка сни је ис ти цао 
Хан тинг тон.

35 Ми ро љуб Јев тић, „Мул ти кул тур но дру штво и ре ли ги ја“, Српскаполитичка
мисао, бр. 3/2011.
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кул тур ног дру штва и по ли тич ке на у ке ко ја је то фор си ра ла 
као нај ве ћу мо гу ћу исти ну је су вре мен ски ускла ђе ни на сту-
пи ше фо ва три нај зна чај ни је зе мље ЕУ: Не мач ке, Ен гле ске 
и Фран цу ске. Пр ва је на сту пи ла пре ми јер нај ја че зе мље ЕУ 
Ан ге ла Мер кел. Он је ре кла: „По ку ша ји да се у Не мач кој из-
гра ди мул ти кул тур но дру штво су пот пу но про па ли.“36 Сви 
су зна ли да је она то ре кла ми сле ћи пре све га на ислам. За-
то је, због шо ка ко ји је та из ја ва иза зва ла јер је ру ши ла вла-
да ју ћу ,,мул ти-кул ти’’ док три ну, мо рао да ре а гу је пред сед-
ник Не мач ке Кри сти јан Волф ко ји је при знао да Мер ке ло ва 
ми сли ла на ислам, ис ти чу ћи да је ислам део Не мач ке као и 
ју да и зам и хри шћан ство.37 Мер ке ло ва је то из ја ви ла ок то бра 
2010. го ди не. Не ду го за тим и пред сед ник бри тан ске вла де се 
из ја снио по том пи та њу. Бри тан ски пре ми јер Деј вид Ка ме рон 
ре као је да нас да се мул ти кул ту ра ли зам у Бри та ни ји по ка зао 
не у спе шним и да би га тре ба ло за ме ни ти ја сним осе ћа јем на-
ци о нал ног иден ти те та ко ји је отво рен за све. На ко га је шеф 
вла де Ка ме рон ми слио ви ди се из сле де ћег ци та та: „Он да је 
на ја вио оштри ји став пре ма гру па ма ко је про мо ви шу ислам-
ски екс тре ми зам, на го ве стив ши да ће би ти сма ње на из два-
ја ња из др жав не ка се му сли ман ским ор га ни за ци ја ма ко је не 
чи не ни шта да би се су прот ста ви ле екс тре ми зму.“38

И на кра ју до шла је из ја ва тре ће нај ва жни је зе мље у 
ЕУ- Фран цу ске. Пред сед ник Фран цу ске Ни ко ла Сар ко зи је 
10.2.2011.39 ка зао та ко ђе да је мул ти кул ту ла ри зам у Фран цу-
ској про пао, исто оно што је 5 ме се ци пре ње га ре кла Мер ке-
ло ва. И Сар ко зи је као и Ка ме рон био из ри чит ис ти чу ћи да се 
мо ра ство ри ти „фран цу ски ислам а не ислам у Фран цу ској.“40 
Али они ко ји су по ми си ли да ће ова за јед нич ка ак ци ја три 
нај моћ ни ја функ ци о не ра ЕУ до ве сти до про ме не по ли ти ке а 
са мим тим и по ли тич ке на у ке, грд но су се пре ва ри ли. Упр-
кос ис ти ца њу да је мул ти кул ту ра ли зам мр тав у сво јим су зе-
мља ма на ста ви ли са мул ти кул тур ном по ли ти ком. Иден тич-
но су на ста ви ли да се по на ша ју и по ли ти ко ло зи. И дан-да нас 

36 Исто, стр. 18.
37 Исто.
38 Танјуг, 5. 2. 2011.
39 http://www.english.rfi.fr/france/20110228fillonwarnsagainstislamdebate (до-

ступ но 1. 3. 2011.)
40 Исто.
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нај ве ћи број ра до ва ко ји се ба ве по ли тич ким по сле ди ца ма 
ре ли ги ја го во ре о то ме како су све ре ли ги је исте. И да у осно-
ви у ре ли ги ја ма ни је мо гу ће тра жи ти узро ке по тен ци јал них 
су ко ба. Али се ипак оти шло ко рак да ље. Ако се код ре ли ги ја 
ипак ви ди не што што мо же да ре ме ти ме ђу вер ски мир, он да 
је то зло у по тре ба ве ре за ко је са ма дог ма у свом чи стом ви ду 
ни је кри ва.

Ка кве то по ли тич ке по сле ди це има нaјбоље се ви ди из 
из ја ве ко ју је 18.2.2014. дао Фран соа Оланд, чо век ко ји је на 
ме сту пред сед ни ка ре пу бли ке сме нио по ме ну тог Сaрк озија. 
При ли ком по се те па ри ској џа ми ји где је одао по част због 
70.000 му сли ма на ко ји су по ги ну ли у фран цу ској вој сци у 
Пр вом свет ском ра ту и 16.000 по ги ну лих у дру гом Оланд је 
ка зао: ,,Ислам је у пот пу но сти ком па ти би лан с фран цу ским 
ври јед но сти ма, а овим из ра жа вам по што ва ње пре ма по ги ну-
лим вој ни ци ма и пре ма ци је лој на ци ји. Ни ко ни ка да не сми је 
да бу де жр тва мал тре ти ра ња и ра си зма због сво је вје ро и спо-
ве сти.»41

Оста ви мо са да по стра ни про це ну о ком па ти бил но сти 
исла ма са фран цу ским вред но сти ма, не го узми мо са мо у об-
зир чи ње ни цу да је ово из го во рио нај од го вор ни ји чо век др-
жа ве чи ја се реч слу ша а на ред бе из вр ша ва ју. По ово ме ислам 
је ова кав-ка кав је у скла ду са фран цу ским прав ним по рет-
ком и на чи ном жи во та. Али са мо три го ди не ра ни је Олан дов 
прет ход ник Сар ко зи ре као је не што са свим су прот но. А и 
ње го ва реч се мо ра ла по што ва ти. Про блем је очи гле дан. Или 
Оланд или Сар ко зи ни су у пра ву. Исти ауто не мо же у истом 
мо мен ту ићи из Па ра ћи на и за Ниш и за Бе о град. Ов де се де-
ша ва упра во то. Фран цу ска не зна шта хо ће. И ни је уоп ште 
бит но ко је у пра ву, већ је бит но то да та ква по ли ти ка во ди 
зе мљу у про паст. То нај бо ље по ка зу је у ка квој се кон фу зи ји 
на ла зи За пад ко ји не зна шта хо ће.

У ис тој та квој кон фу зи ји се на ла зе и ње го ви по ли ти ко-
ло зи. Они су до Сар ко зи ја пи са ли са мо ова ко ка ко се сви ђа 
Олан ду.42 По сле Сар ко зи ја су се ма ло за ми сли ли, али ни су 

41 „Оланд одао по част му сли ма ни ма“, Вијестионлине, 18.02.2014, http://www.
vijesti.me/svijet/olandodaopocastmuslimanimaclanak179997 (до ступ но 1. 
3.2011.).

42 Осим рет ких из у зе та ка нпр. Ale xan dre Del Val le, GuerresContrel’Europe,Bo
snieKosovoTchétchenie. Edi tion des Syrtes, Pa ris, 2000. или Jean-Pi er re Pe ron-
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ме ња ли ста во ве. Сад их је Оланд охра брио да пи шу као и до 
са да. За то ни је чу до што је ге не рал ни став по ли тич ке на у ке 
да она са да сма тра да је ре ли ги ја ипак за не мар љи ва по ли тич-
ка чи ње ни ца, за то је пред мет Ре ли ги ја и по ли ти ка уве ден у 
на став ни план Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, о че му смо 
ра ни је го во ри ли. Али, ко ли ко је то ва жно ви ди се из по да тка 
да је у пи та њу из бор ни пред мет. И чак и са да се сма тра да 
ре ли ги ја не мо же иза за ва ти ра то ве, ка ко нам го ре су ге ри ше 
слу жбе ни ма те ри јал Стејт де парт ма на о су шти ни 11.9.43

Због све га то га је ре тич ки зву че ре чи То ни ја Бле ра, ко је 
су и би ле по вод за овај текст. То ни Блер са да у уло зи сло бод-
ног стрел ца ка же не што са свим дру го. А то пот пу но про ти-
ву ре чи по ли ти ци ко ју је во дио док је био пре ми јер. Ти ме про-
ти ву ре чи и из ја ви Фра но са Олан да ко ји је је дан од глав них 
европ ских парт не ра ње го ве зе мље.

За то ни је чу до што по ме ну ти Сти вен Кетл ка же да је по-
ли тич ка на у ка иг но ри са ла ре ли ги ју. То иг но ри са ње је ре зул-
ти ра ло про ма ша ји ма по ли ти ко ло га у ана ли зи по тен ци јал них 
рат них ка па ци те та ре ли ги ја. За то зву чи по хвал но за срп ску 
по ли ти ко ло ги ју што Кетл кон ста ту је да је ча со пис По ли ти-
ко ло ги ја ре ли ги је ко ји се штам па у Бе о гра ду , по да ту му по-
ста ња пр ви ча со пис у све ту по све ћен тој на у ци.44 Исто вре ме-
но ци ти ра: ‘’ве за из ме ђу ре ли ги је и по ли ти ке је тек ту ско ро 
из ни кла као но ва на у ка у све ту по ли тич ких на у ка.’’45

За сам крај тек ста на во ди мо су штин ски ва жне Бле ро ве 
ре чи: ‘’Екс тре ми сти оправ да ва ју уби ја ње у име Бо га. Ово је 
сра мот но пер вер ти ра ње ве ре.’’46 За што су ове ре чи су штин-
ски ва жне? За то што Блер, оно што ви ди и оно про тив че га би 
с пра вом да се бо ри, по ку ша ва да про ту ма чи на на чин ко ји је 
упра во и оне мо гу ћио успе шну бор бу про тив вер ског екс тре-
ми зма. Он ка те го рич ки по ла зи од ста ва да они ко ји уби ја ју 
у име Бо га, на осно ву вер ског уче ња на ко је се по зи ва ју, на 

cel-Hu goz, LeradeaudeMahomet, Li eu Com mun, Pa ris, 1983.
43 Поглeдати нпр. јед ног од нај при зна ти јих фран цу ских струч ња ка за по ли тич ки 

ислам Oli vi er Roy, ThefailureofpoliticalIslam, Har vard Uni ver sity Press, Cam-
brid ge, Mass., 1994.

44 Ste ven Ket tell, исто.
45 Mi ro ljub Jev tic, “Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Politics andReligion 1/2007, 

Vol. 1, Bel gra de, стр. 63. Ов де ци ти ра но пре ма Ste ven Ket tell, исто.
46 То ни Блер, исто.
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то не ма ју пра ва. То би тре ба ло да зна чи да он то ли ко по зна је 
ре ли ги је да мо же би ти са свим си гу ран у тач ност сво јих ре-
чи. Ако по гле да мо ње го ву би о гра фи ју ви ди мо да је сту ди рао 
пра во, а да се ни кад те мељ но ни је ба вио ре ли ги ја ма,47 осим 
ти ме да је био им пре си о ни ран не ким ан гли кан ским све ште-
ни ком ко ји му је про бу дио ин те рес за вер ска пи та ња. И исто 
та ко да је ре ли ги о зан на хри шћан ски на чин.48 Али хри шћан-
ство је јед на ре ли ги ја, а не све ре ли ги је. Да би се до не ла та-
ко ка те го рич ка оце на мо ра ју се по зна ва ти све ре ли ги је. А не 
ви ди се из би о гра фи је да је про у ча вао њи хо ве ори ги нал не 
из во ре. Он по сту па као Ма хат ма Ган ди ко ји је ре као ‘’не на-
си ље је су шти на свих ре ли ги ја.’’49 Али ка да су Ган ди ја пи-
та ли да ли је Бха га вад-Ги та, све та књи га хин ду и зма, из вор 
ње го ве прак се не на си ља Ган ди је ре као: He... Но ви за вет ме је 
на у чио вред но сти ма па сив ног от по ра. Ка да сам чи тао ,,Бе се-
ду на го ри’’, та кве сти хо ве као што су ‘He чи ни зло’ и ‘Ко те 
уда ри по де сном обра зу обр ни му и дру ги’ или ‘Љу би те не-
при ја те ље сво је, бла го си љај те оне ко ји вас ку ну, чи ни те до-
бро они ма ко ји вас мр зе,мо ли те се бо гу за оне ко ји вас го не’ 
на шао сам по твр ду сво ме ми шље њу та мо где сам га нај ма ње 
оче ки вао. Ги та је про ду би ла мо ја убе ђе ња, а Тол сто је во ‘Цар-
ство не бе ско je у те би’ да ло им је ко на чан об лик.”50 За што је 
то та ко нај бо ље по ка зу је ин диј ска све та књи га Ги та. Она је 
упра во су прот но од оно га што твр ди Блер, од но сно до зво ља-
ва уби ство и сма тра га чак ве о ма бо го у год ним, нор мал но под 
од ре ђе ним усло ви ма, а не увек. Нпр, ,,чо век се ра ђа у скла ду 
са жи вот ним де лат но сти ма и по што за вр ши са јед ним тер ми-
ном вр ше ња де лат но сти, при мо ран је да умре да би се ро дио 
за сле де ћи. На тај на чин, круг ро ђе ња и смр ти се окре ће је дан 
за дру гим без осло бо ђе ња. Овај круг не под сти че не по треб-
но уби ја ње, кла ње и рат. Али у исто вре ме на си ље и рат су 
не из бе жни чи ни о ци у људ ском дру штву ра ди одр жа ва ња ре-
да и за ко на.’’51 Или: “Сва ко ко ра ди у са ве сно сти Кр сне под 
упут ством Над-ду ше или Вр хун ске бо жан ске лич но сти чак и 

47 http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair#Education
48 Исто.
49 Ово је нат пис на Ган ди је вом спо ме ни ку у бло ку 45 на Но вом Беoграду.
50 Ци ти ра но пре ма: Ду шан Си мић, Ганди, На род на књи га, Бе о град, 1984. стр. 

46.
51 БхагавадГита ка ква је сте, Га ру да За греб, не да ти ра но, стр. 62.
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ако уби ја уства ри то не чи ни. Ако вој ник уби је по за по ве сти 
ви шег офи ци ра ни је под ло жан пре су ди, али ако уби је по вла-
сти том на хо ђе њу си гур но ће би ти осу ђен пре ма за ко ну.”52 Рат 
ће се пре ма Ги ти во ђе во ди ти за осва ја ње све та.’’“Ду жност 
кша три је је да за шти ти гра ђа не од свих вр ста по те шко ћа и 
због тог раз ло га тре ба да при ме ни на си ље у од го ва ра ју ћим 
слу ча је ви ма ра ди ре да и за ко на. За то је ње гов за да так да по-
бе ди вој ни ке не при ја тељ ских кра ље ва и та ко по мо ћу ре ли-
ги о зних прин ци па за вла да чи та вим све том.”53 Пре ма то ме 
ја сно је да на осно ву ста во ва Ги те уби ја ње љу ди под од ре ђе-
ним усло ви ма ни је ,,сра мот но пер вер ти ра ње ве ре’’, ка ко ка же 
Блер. Већ је упра во пра ва ве ра. А за бра на уби ја ња ка да се за 
то стек ну усло ви би ла би упра во, то што Блер ве ли, пер вер-
ти ра ње ре ли ги је. Да кле, сво јим тек стом Блер чи ни две ства-
ри: јед ну до бру, дру гу ло шу. До бра је јер ука зу је да вер ски 
ра то ви мо гу би ти ста вр ност 21. ве ка и ти ме лу па ша мар по-
ли ти ко ло зи ма ко ји у свом огром ном бро ју то ни су пред ви де-
ли. А ло ша јер опет ука зу ју ћи, да ако се то де си он да то ни је 
ре ли ги ја већ пер вер ти ра ње ве ре, са ве ту је по ли ти ко ло зи ма да 
опет фал си фи ку ју чи ње ни це из стра ха да не бу ду оп ту же ни 
од све моћ них по ли ти ча ра за вер ску не то ле ран ци ју.
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RELIGIOUSWARSINXX1CENTURY
FAILURESOFPOLITICALSCIENCE

Re su me

Themostimportanttaskofpoliticalscienceistodetermine
weaknessesthatmaycausedegradationofthepoliticalsystems.
Warsarecertainlythemostimportantchallengesthatfacepoli
tical systems .Becauseof that,anticipatepossiblewars ismost
importanttaskofpoliticalscience.Anticipatewarsmeanstode
terminewhatcancausethosewars.Thegeneralattitudeofpoli
ticalscienceisthatreligionscannotcausewars,becausereligi
onsarereadytodisappear.Thisarticleshowsthatthisattitude
ofpoliticalscienceiswrong.Religionsarenotdying,contrary
everywherewe see their revival. Therefore revitalized religion
becomeoneof themost important factorofpolitics.Having in
mindthatreligionscontainsignificantconflictcapacitiesitexists
possibilityoftransformationofthosecapacitiesintoreligiousof
warsinthe21stcentury.
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