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^Че сто се у сва ко днев ном го во ру су сре ће мо са пој мом фун да-
мен та ли зам, а да нам ни је баш нај ја сни је шта он зна чи.1) Нај-

че шће се код нас, у ко ло кви јал ном ко му ни ка ци ји, фун да мен та ли-
зам ис кљу чи во те сно ве зу је за ре ли ги о зни ислам. По не где се под 
фун да мен та ли змом под ра зу ме ва по ја ва ко ја би тре ба ло да озна чи 
* Истраживач-сарадник , Институт за политичке студије, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1)  M. Ruthven: Fundamentalism–theSerachofMeaning, Oxford University Press, 2004, р. 1: 
“Fundamentalism is a word with which everyone is familiar now.” 
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не ку вр сту за не се но сти, по не то сти, чак екс тре ми зма.2) Сва су ова 
ту ма че ња, ме ђу тим, то ли ко уда ље на од ствар ног опи са по ја ве да 
на про сто не од го ва ра ју исти ни.

На чел но, о фун да мен та ли зму се го во ри не са мо као о не кој вр-
сти ра ди ка ли зма, већ још ви ше о сво је вр сном ин те гри зму, чак ин-
те гра ли зму.3) По јав ни об лик фун да мен та ли зма сва ка ко да ука зу је и 
на сво је вр сну ис кљу чи вост уче ња спрам свих дру гих по ја ва ко је се 
на ла зе из ван то та ли те та па ра диг ма тич ног са др жа ја.4) Ка ко се овим 
не до вољ но раз ма тра ним пој мом ма ни пу ли ше и чак за стра шу је у 
ма сов ним ко му ни ка ци ја ма ва ља ло би рас ту ма чи ти епи сте мо ло шку 
стра ну фун да мен та ли зма, од ре ди ти ње го ве де фи ни ци је, озна чи ти 
ње го ве по јав не об ли ке уну тар по сма тра них дру штве них и вер ских 
уче ња, и ра све тли ти не ке од по јав них об ли ка у про сто ру при ме ње-
не по ли ти ке.

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Реч фун да мен та ли зам по ти че од лат. fundamentum што зна чи 
основа или база. Фун да мент, од lat. fundamentum, зна чи: «1. те мељ, 
осно ва, ба за, под нож је, по сто ље; 2. пре не се но – осно ва, упо ри ште, 
те мељ, под ло га; 3. фун да мен та лан – те мељ ни, основ ни».5) Фун да-
мен та лан је «онај ко ји има ва жност за не ку осно ву – онај ко ји је 
ду бин ски; је дан су штин ски ка рак тер – од лу чу ју ћи, де тер ми ни шу-
ћи.»6) Фун да мен та ли зам би да кле био «те жња да се у окви ру не ког 
2) Према лингвистима Клајну и Шипки фундаментализам се преуско схвата, као: «мус-

лимански екстремизам, праћен непријатељством према припадницима свих других 
вера.» (И. Клајн, М. Шипка: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови 
Сад, 2007, стр. 1357)

3) Професор Мирољуб Јевтић са Факултета политички наука мишљења је да је сваки ин-
тегризам истовремено и фундаментализам, али да сваки фундаментализам није инте-
гризам. (Тако нпр. у: M. Jevtić: «Fundamentalizam, verski», Sociološkirečnik, Zavod za 
udžbenike, Beograd, 2007, str. 152: «Pored f. koriste se i srodni izrazi kao što su radikalizam, 
integrizam, integralizam, religijski preporod itd. Nekad se ovi izrazi koriste kao sinonimi za 
pojam f., a nekad kao varijanta užeg značenja. Na primer, integrizam se često koristi da bi 
označio politizovaniju i državotvornu varijantu f. Tako je svaki integrizam istovremeno i f. 
ali svaki f. nije integrizam.»)

4) Занимљиво је запажање Луке Озана о обавезно искључивом карактеру фундаментализ-
ма. (L.   Ozzano: «Religious Fundamentalism and democracy», Политикологијарелигије, 
1/09: 127-153, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009, стр. 
128: «The fundamentalist worldview considers reality to be “uncompromisingly divided into 
light [...] and darkness [...]. The world outside the group is therefore contaminated, sinful, 
doomed; the world inside is a pure and redeemed remnant.»)

5) B. Klaić: RiječnikstranihriječiAŽ, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1987, str. 458.
6) D. Morvan: «Fondamental, ale, aux»,Dictionnaireculturelenlanguefrançaise, Sejer, Paris, 

2005, р.1082: «Qui a l’importance d’une base, d’un fondament, un caractère essentiel et 
déterminant.»
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уче ња, по ли ти ке, ве ре или иде о ло ги је по стиг не по вра так на вод ним 
пр во бит ним осно ва ма».7) Из то га сле ди да је фун да мен та ли зам као 
и сва ки изам не ка кав пра вац – усме ре ност. У кон крет ном слу ча ју 
фун да мен та ли зам би био усме ре ност ка ка квом основ ном или ба-
зич ном уче њу. Већ са ма differentiaspecifica пој ма (или усмереност 
у кон крет ном слу ча ју) ука зу је на по ли тич ко као осно ву фор мал-
не стра не фун да мен та ли зма, јер је по ли тич ко ту на чин по о ства-
ри ва ња фун да мен та ли зма уну тар јед ног дру штва. Још јед но став-
ни је, по ли тич ки аспект фун да мен та ли зма је на чин уз по моћ ко га 
се оства ру ју раз ли чи ти па ра диг ма тич ни са др жа ји, би ло да су они: 
иде је, вред но сти, нор ме, кон струк ти или по ја ве. Та ко би фун да-
мен та ли зам пред ста вљао на чи не оства ри ва ња ба зич них уче ња, би-
ло да она има ју: ре ли гиј ску, иде о ло шку, еко ном ску или би ло ко ју 
дру гу под ло гу. Фор ма кроз ко ју се оства ру ју ове осно ве је нор ма-
тив на, а иза ње по сто ји од ре ђе на по ли тич ка во ља ко ја је опет, у 
крај њем слу ча ју, на дах ну та па ра диг ма тич ним узро ци ма ко ји су ни-
шта дру го до не у мо љи ви ауто ри тет узо ра ко ји се сле ди. Ра ди се о 
јед ном то тал ном по гле ду на свет, ску пу узо ра, сна зи не у мо љи вих 
ауто ри те та ко ји се пра те, и ко ји се оства ру ју кроз по ли тич ко де ло-
ва ње нор ми ра њем чи та вог ни за упут ста ва ко ји има ју нор ма тив ну 
ди мен зи ју. Тај и та кав кри стал нор ми има за циљ да омо гу ћи фун-
дус па ра диг ми ко је се сле де у сво је вр сној по ли тич кој и прав ној 
ак ци ји уну тар јед ног дру штва. Из свих по бро ја них он то ло шких и 
са знај них ар гу ме на та мо гла би, сти дљи во, про и за ћи и пр ва де фи-
ни ци ја фун да мен та ли зма, ко ја уисти ну још увек ства ра ма гло ви ту 
пред ста ву о пој му, и не ка зу је мно го о ње го вом по ли тич ком од ре ђе-
њу. Та ко би се у са др жин ско-са знај ном сми слу фун да мен та ли зам 
мо гао од ре ди ти као «на чин ми шље ња у ко ме се од ре ђе на на че ла 
сма тра ју за су штин ске исти не ко је, без об зи ра на њи хо ву са др жи ну 
има ју не про мен љив и не при ко сно вен аутор ит ет . »8)

1.ПОЈМОВНООДРЕЂЕЊЕ

У с ве тској   је  л ит ератур и б ил о м ног о изла гањ а у  вези фун-
да мен тализ ма . А ко  б и мноштв о дефиниција могли  да од ба цим о 
 ка о науч но  неутеме љене, по јед ностављ ене, искр ивљене или нед-
овољно аргумен тов ане , остај е  још  н из  оних  које  фундам ен тализ-
ам везу ју  за какав историјск и контек ст (било да  је он в ез ан  за  т зв. 
7)  И. Клајн, М. Шипка: Великиречникстранихречииизраза, стр. 1357.
8)  http://sr.wikipedia.org/sr-el/Фундаментализам
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 јеван ђељ ске фунд амент ал исте доследног прот естан т ског  библизм а 
у САД,9) ил и када се мисли на и сла мске фу нд аменталистичке покр-
ет е10)).

Ва ља истаћи  да  ј е код  н ас  било в е ома ма ло  о св рт а  на ов у  те му, 
а њом  су се, ко нт ексно,  бавил и  prof. dr.  sc i  Ми рољуб Јевтић са 
Факу лтета  п оли тичких наука (по литиколо гија рел иг ије )  и  у нешт о 
скро мн ије м  об иму  филолог  и  ориј енталиста  pr of.  d r.sci Дар ко Та-
наско вић.  Иа ко  је улога исла мског  фу нд ам ентали зма ме ђу  фу нд ам-
енталис тичким у чењима  мож да  и  н ајзна чајнија , до сада није било  
покушаја,  д а  се у нашо ј л итератур и п ојму фунда ментализ ма при-
ђ е на  један св еп ро жимајући начин,  та ко што  би се он   оч ист ио од 
 садржаја  и ист ор иј ских к он те кс та. Н а нив оу  светске науке  било је  
п ок ушаја д а се о в ом пит ању  приђе  на св ео бухватан  начин,  а  међ у 
 за паженим п ок ушаји м а ва ља ист аћ и и , на  наш језик преведе ну , 
књигу Клауса Кинцл ера  ( KlausKienzler) Верскифундаментализам 
(у изда њу  београ дске и зда ва чк е кућ е Clio, 200 2.  године). Па  ипак,  
ни Ки нцлерова  с туд иј а  на потпуно  с вео бу хв атан начин  не  дот иче 
п ред мет и ст раживања по сматра не појаве,  јер се  ти че  с амо верс ко г 
ф ун да ментал изм а, а ф ундам ен тализам и ма многос т ру ке  појавн е 
обли ке  –  не са мо  верск е. 

Из м нош тва  дефи ни ција о  фундамен та ли зм у  понајпр е в аља 
ис та ћи  он е  које на  све обухватан  на чин нас тоје д а ист ак ну целин у 
п осматра не  пој аве . 

Так о з а горепом енуто г  Кинцле ра фу н даментали зам  представ-
ља  св е  мо гуће пр ав це «к оји  полаз е о д сиг урне и  недвосм исл ене 
спознаје.»11) Р енцо Гу оло (RenzoGuolo) ј е  миш ље ња  да фундаме-
н та лизам  оли ча ва повратак с уш тини  вер е – њ ен ом  програм у. 12) За 
 проф. Сми љу  Аврамов :  «. .. свак и фундамен тализа м  има идеоло-
шку димензију, јер се њ ег ово  т ем ељно верова ње  не од но си  с ам о на 
 до кт рину исти нитос ти;  него и  н а н ач ин  живота.. .  (Пр ема њој, п рим. 
В.  С)  Фундам ен тализам  је агресивна  по ли тизација  ре ли ги је.»13) 
9) H. Harris: FundamentalismandEvangelicals, Clarendon Press Oxford, 1998, р. 2: “Funda-

mentalism developed out of nineteenth-century Anglo-American evangelicalism.”
10)  Тако нпр. у: B. Tibi, Thechallengeoffundamentalism–politicalIslamandthenewworld

disorder, University of California Press, 2002.
11)  K. Kincler: Verskifundamentalizam, Clio, Beograd, 2002, str. 10.
12)  R. Guolo: Ilvoltodelnemico–ifondamentalismielereligioni:Lezionimagistrali, EUT, 

Trieste, 2006, p.6: «Tornare ai fundamentals, ai fondamenti della fede, sara il suo program-
ma.»

13)  S. Avramov: OpusDei–novikrstaškipohodVatikana, Idij, Veternik, 2000, str. 14.
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 Пр ема  Р ут вену,  фундамента ли зам се дожив љава к ао  бо рб а  за чис-
тоту убеђењ а.14) 

Поред  о в их  – онтол ош ких – д ефиниц ија  ф ун дамент ализма  
ни су без  зна чаја ни  оне које фундам ен тал из му  дају ужа,  верска 
и л и  со ци олошка , значења.  П рема  ориј енталисти  Гибу (Hamilton
AlexanderRosskeenGibb) «фу ндаментализа м  је  за хт ев за р еализа-
цију друшт ва  н а  ис куствима вере .» 15)  С личан  ст ав  заузима  и 
Владан  Ст анков ић пр ема  коме: « по д ф ундам ен та лизмом б исмо 
мо гли да  по дразумева мо све о не  р е лигиозно -пол итичке п ра ксе и 
с тремљ ења који  н ас то је да политич ко делов ањ е  у једно м  друшт ву 
изведу  из  верск и х ( религ иозних) поставк и.»16) Иску ст во  вере ов-
де  је  непоре ци во, јер се  р ади о својеврсн ој  објави  Бог а, па в ер-
ник у  пр еостаје с ам о  да га ка о т ак вог пост вар ује у сва кодне вно м 
ж ивоту.17) З а Мајера ( Mayer)  и  Лоренса ( Lawrance) фун дамен тал-
из ам је ре акц иј а на модерн изам  и  модерн ост;  према Ејзе нш тат у 
 (Eisenstadt) фун дамент ал изам  је  р еа кц ија на кр изу модерниз ма  
и  моде рности, з а Х антингт он а (Huntington) је ф у нда ме нтализ ам 
 појавн и облик с укоба  ци вилизац иј а;  за Ро ја (Roy) п родужена  р ука 
и ли  настав ак  у то пи ст ичке виз ије о  н ео пходности  д р жа вне ет ик е;  а  
према  Б урд иј еу  (Bourdieu) из ра з тект он ских пр омена  на ста лих р ед-
ефиниса њима  на пољу р ел иги је .18)  У социо лошку де фи ни цију фун-
дам ен тализма спа да и Ха џ иће в пок уш ај оп иса пос матра не појаве, 
 према  коме  је  ф ундамента лизам:  « су став вјер овања и  вр иједност и; 
тај  су став обух вата ц иј ели жи вот; њему  ништа  не остаје  и зван 
д омаш аја, ни на ч ин  говорења,  н и  начин  од је вања  ни  начин с јед-
ења, ни начин  једења,  нити пак  о дно с  на спрам ства рања, дос ло-
вн о –  он обу хв ата с ве дије лов е човј ек ов а  живота  о д  почетк а,  п а  до 
14)  M. Ruthven: Fundamentalism–theSerachofMeaning, р. 12.
15)  H. Neimarlija: “Islamski fundamentalizam – pristup temi”, Islamski fundamentalizam, 

Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990, str. 22.
16)  В. Станковић, «Фундаментализам», Српскаслободарскамисао, 3/08: 3-18, СРС, Зе-

мун, 2008, стр. 4.
17) S. Appleby, M. Marty, ForeignPolicy, No. 128/02: 16-22, Washington, 

DC, 2002: “Fundamentalists lay claim to preaching and practicing “the unvarnished word of 
God” as revealed in the Hebrew Bible, the New Testament, or the Koran. This claim under-
girds the fundamental-ists’ larger assertion that their authority comes direct-ly from God and 
thus their program for reform and transformation is, in principle, beyond criticism.” (р. 17)

18)  R. Guolo: Ilvoltodelnemico–ifondamentalismielereligioni:Lezionimagistrali, p. 33-37.
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кр аја.»19) О ту да у ф унда ментали зму  и ма нешто  од  ф аталис ти чки  
с пу тане  воље.20) 

Пажљив им  исчит авањ ем наве дених д еф ини ци ја  дај у се  из вести 
закљу чци о  ка рак теру и о бе леж јима фу нда ментали ст ичк их учења  
и  њихов е  дру штвене  пра ксе. Фунда мент алистич ка  по јава има  
идејну (рели гијску  и фи ло зо фску) с уш тин у,  н ормативн у с труктуру, 
по литич ка  стр емљ ења, те  др уштвену  и п олитич ку  стварн ост .

На осно ву свега  на ведено г ф ундамента лизам пре д ст ав ља : 
● п равце не двосм ис ле них сп озн аја;
● пов ратак суш тин и спозна је;
 ● борб у з а суштину   сп оз на је ;
● за хтев за ре ал из ацију  д ру штв а  пр ема на цр ти ма  спознаје ;
●  п ра кс у и с тремљења  из  поста вки с по знаје;
●  и де ол огизац ију  друштва  на темељима  свеобу хв атајућ ег  то-

та ли тета;
●  с вепрожимају ћи  сис тем в ре дности  к оји по лази из  не по рецив е 

 сп оз наје;
 У н ешто уже м  см ис лу  знач ењ а  фундамен тал изам  оличав а  и:
●  ут оп ис ти чку визи ју  уређењ а света  по мерили ма  н епорецив е 

с по знаје;
● по ли тиз ац иј у религиј е;
 ● п ојавни  об лик с укоба  ц ив илизациј а; 
●  то та лни пр иступ  св ет у као реакц иј у н а моде рни за м;

2.ФУНДАМЕНТАЛИЗАМУДОКТРИНАРНИМУЧЕЊИМА

 Када гов ор им о о фундамен тализму  в аља  н аг ласити да ј е 
н апуште на  к онцепци ја по  којој се  фунда мента лизам  ис кључ иво 
ве зу је  за рели ги ју (тз в.  верскифундаментализам),  и прихва та ста-
новиште п рема које м  и дру га учења  м огу  равнопр ав но п ледират и 
 д а до бију фундаментал истичка  о бел еж ја . Тако се  данас  поред  
и сламског , п ротестантск ог , католи чк ог,  правосла вн ог ,  јуда истичко г  
19) M. A. Hadžić: “Islamski odnos prema pretjerivanju u vjeri”, Islamski fundamentalizam, 

Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990, str. 27-28.
20) О кореалтаивној вези између фатализма и фундаментализма у: R. Quinney, “Political 

Conservatism, Alienation, and Fatalism – Contingencies of Social Status and Religious Fun-
damentalism”, Sociometry, Vol. 27, No. 3/64: 372-381, Washington, D.C, 1964. О томе и 
код: D. Tanasković, IslamiMi, Partenon, Beograd, 2006, str. 272: “... čovek, ako je musli-
man, iskreno prihvata položaj ropske pokornosti...”
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и ли н пр. хинду-фундаме нта лиз ма  све виш е  пиш е,  г овори и 
 ра спр ав ља  и о: тржишно м, дем ок ратском ,  секул ари ст ичком,  
лаицист ич ком  и ли  нпр. о љу дско праваш ко м фунд амент али зму. 
 Фу ндаментализам је  као по јам  и зг уби о значење и ск ључ ив о  ве рског 
фунда мен та лизма, и, испра вно, за добио ши ре поја вне обл ик е.

 Оно шт о  је општа  кара кте ристик а с вих фу ндаментал изама т о 
 је  на ст ојање  да  с е, у јед но м друш тву,  пу тем  норми  у  полит ичкој 
а кци ји  оствари сушт ин а спозн ај е. 

Први пу т п ојам фунд ам ент ал из ма нал ази мо  у опис има  стања 
 ра ди калних  протестантских зајед ни ца у  С АД и Велик ој  Б ри-
танији.  У  почет ку је фун да мента ли зам  искљу чи во пр едставља о 
реакц и ју  к онзерва ти вно г кри ла  пр отеста нт изма  на  «н ов отарије и 
изме не» ко је је  уводила  л ибера лна  протеста нтс ка пр акса  и теол-
ог иј а.21) Радикалне  за је днице  верник а инсистирале  с у да  се чита в 
 њи хо в  живот  по дре ди  д ословн им обрасци ма  би блијски х з ап овест и 
– т зв . фун дус им а вере.22)  Тако  је код протест антс ких ден омина ци-
ја фунда ме нт ализа м в ез ан за пра вове рност  по ступа ка која нал ажу 
Јев анђе ља и Ста ри  завет. 23) О ва се д ос ле дн ост ти че  саве та и ими-
та циј а  по ступака  из  др уштвено г живота  к ој и узор им ају у  би бл-
ијском пред ању .24) Тешкоћ е у испољавањ у прот ест антско г фунда-
ме нтали зма у се ку лар но м  друштву  прим орале  су мн ог е зај едниц е 
д а се  из двоје из с вета у тз в.  верскеенклаве. 

Поред про те ста нтског  фу нд амента ли зма ,  хр ишћанс ка  в ера 
с адр жи њене  појавне облике  и у др уг е  дв е в елике  к онфесије.

 Та ко је у католичкој конф ес иј и фунд ам ен тализам  в екови-
ма  са зревао. Т оме  с у ишли на  ру к у: римокат оли чки  ло гизам 
21) J. P. Dunand, Lamission, Editions Farel, 2006, p. 88: «Quand le mot fut employé pour la 

première fois – aux État-Unis au début du vingtième siècle – il désignait une réaction conser-
vatrice protestante au libéralisme théologique.»

22) M. Ruthven: Fundamentalism – the Serach ofMeaning, р. 12: “Fundamentalists, he de-
clared, were those who were ready to do battle royal for The Fundamentals.”

23) J. P. Dunand, Lamission, p. 88: «Il s’agissait d’un effort théologique pour réaffirmer et dé-
fendre les fondaments de la foi évangélique.»

24) У протестантизму су се због радикалних покушаја отклањања вере из друштвене сфе-
ре, јавиле дихотомије и пренапрегнутости: либерализам vs. фундаментализам, лаици-
зам vs. клерикализам, и универзализам vs. конфесионализам, које су се касније намет-
нуле за основ темељних вредности Модерне како би их следио «сав напредни свет» 
(тзв. западњачка парадигма Модерности и модернизма). На ово указује и Јован-Павле 
Вилèм у својој књизи Савременасоциологијапротестантизма: J. P. Willaime, Lapré
carité protestante – sociologie du protestantisme contemporain, Labor et Fides, 1992, p. 
10-11: «C’est l’analyse des trois grandes tensions inhérentes au protestantisme qui structure 
cet ouvrage; analyse qui nous permet de montrer que le protestantisme est à la fois un fonda-
mentalisme et un libéralisme, à la fois une religion de laïcs et une religion de clerics, à la fois 
un confessionnalisme et un universalisme.»   
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и  ослоњено ст на н ор матив иза м  Ordinatus romanorum, по то ња  
кароли ншка усредс ре ђ ен ос т  на  filioque-н и хрис то цен триза м  (к оји  
је иза звао пото њу  сакрал из ацију  д руштва  кро з  развијени  с редњи 
 ве к) ,  рационал из ација т омистичк е с хо ластик е д ом иниканско г  до ба,  
и, коначн о, бу ја ње  лаичко г  апост олата  у у сло вима «опхрван ос ти  
упливима с тра ног и н ам ет н ут ог мод ерниз ма» .25) Ка то ли ча нство 
 је  тако ве ков има  стварал о ј едан ко лективни дух –   својеврстан  
ти п  ду ховн ог спирит уализ ма који  по кр еће ген ер аци је  в ерника  по 
јединс тв ено м култ ур ном  у зо ру.26) Сам п о себ и  ов ај је коле кт ив-
истичк и дух н ека врс та  разблаж еног ф ундаме нтализ м а.  Данас  с е 
катол ич ки  фундам ента лизам  јо ш  више из ражав а  као св ој ев рсна 
густа мрежа уп утстава  (упу та ) којим  Ц рк ва  заузима  ставове о пој-
ед иним  друштве ни м п ит ањ има и  та ко износ и о чекивањ а  да  ћ е их 
се «с ваки вј ер ни  католи к  при др жа вати».27)  Тако,  до к се прот ес-
тантски  ф ундам ен та лизам бази ра  на тота лној приврженос ти  Св.  
писму , като ли чки  ф ун дамента лизам  улаж е  ауторитет  у  пр едање  и 
писана  ту ма чења Св. с толице. 28) 

 Када  је реч  о  православном тип у  фундам ен та лизма, та да ва-
ља ист аћ и оне  о соб ености које  г а разл икуј у од  ос та лих пр ис тупа 
ис тој п ој ави .  Понајпре у њ еговој о нт олош кој ос но ви  ле жи  култу-
25) О овоме више у тексту Армина Швибаха, који истиче значај папске енциклике: Sacro

rumantistitum, папе Пија Х. Исти папа је у енциклици PascendiDominicigregis, “osudio 
greške i glavne opasnosti teologije i kulturne filozofije, koja je usmjerena promatranje sebe 
kao  pojedinca, a vjerske istine svodi na razinu filozofskih i povijesnih mogućnosti. Papa 
Benedikt XVI je 18. kolovoza 2010. je, u svojoj katehezi srijedom, komentirao: Vjeranu
zadaćijačanjasvojebraćeuvjeriodlučnojenastupio,sv.PioX,protivnekihtendencijau
teologijikrajemdevetnaestogipočetkomdvadesetogstoljeća,takoštojeosudiomodernizam
dabizaštitiovjernikeodzabludaidabipromicaoznanstvenoprodubljivanjeobjavei
uskladiogasatradicijomCrkve.” (A. Schwibach: “100 godina antimodernističke zakletve”, 
http://www.don-ivica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=345:100-godi-
na-antimodernistike-zakletve&catid=56:opca-crkva&Itemid=58)

26) Z. Fahed: “How The Catholic Church views the political community”, Политикологија
религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 
2009, стр. 101: “... the Catholic Church believes that God has willed that all men should 
constitute one family and treat one another in a spirit of brotherhood.”

27) В. Станковић, «Апостолат лаика пре и након Другог ватиканског сабора», Политич
каревија, 01/05: 193-212, Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 203: «Ка-
толичанство је престајало да се доживљава само као конкретизација Јевађеља у вре-
мену. Полако је почела да се јавља идеја да је оно више од посредовања, тумачења и 
превођења јеванђељског. Католичанство постаје повјесназаједничкастварност, једна 
велика колективна свест, вредносно-идеолошка матрица, поглед на свет (социјална 
доктрина).»

28)  B. Hill, P. Knitter, W. Madges, Faith,religion&theology–acontemporaryintroduction, 2 
book revised, Twenty-Third Publications, 1997, p. 326: “Whereas Protestant fundamentalists 
invest absolute authority in the literal interpretation of the Scripture, fundamentalist Catho-
lics invest absolute authority in the literal interpretation of Vatican declarations and in the 
figure of the pope.”
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ра  богозрења, 29)  док њ его ву  друшт вен у   по за ди ну олич ав а  иде ал 
мона стициз ма .30) К ао та кав ,  правос ла вни фундамен тал изам мог-
уће је остварити реп рес ив но -интери ор изованим но рм ама ја вног 
 мње ња пра во славне   заје дн ице верн ика у  тз в. о рганс ко м д руштву. 31) 
 Па   ча к  и  у зајед ни цама  у к ојима ј е  до из ве сн е мер е  постојао  
 покуша ј поостварења  ос но вне пр авосла вне парадигме  е кстери-
ори зованим н ор мама др жавне санк ци је на ме тања  монашко г  идеала 
 (попу т оног у  Московиј и Ива на  Гр озног)  – чак и  т ада,  постој а о 
је  извесни  празни ход из међу не до стат не ств ар нос ти  ( која није  у 
ста њу  да  прати нам етнути  идеа л) и мон аст ичког  идеала к оме  се 
те жи .32)  Усле д тога , правос лав ни  фунда ме нтализам   се јавља ис-
кључиво к роз са мо у чење  Црк ве  о потр еби  уласк а  у  поступни бог-
осп ознајни  пр оц ес , прих ва тањем  монашких ид еала.33)  Као  такав  о н 
губи друштвену диме нзију и  п ост ај е  својеврста н тип  уну та рњег 
свепрож имања  ф ундуса  вере .34)  Због тога  и  посто је  споре ња  д а ли 
је он као  такав  фундам ен тал изам  или н ије. Несум њив о је  да свак и 
 иск ор ак  који н астоји да  в ерн ике при тера, мот ивише  или  ча к, само 
 уп ут и  у  бо госпоз најни процес в ећ пој ав ни  об ли к фундаментализ-
ма .  Овде, у  пр ав ослављ у,  тада, не  м оже  б ит и гово ра о к лер ик ализа-
ци ји друштва, већ о  ње ној  монаст из ацији.35) 
29) E. Benc: DuhiživotPravoslavnecrkve, Čigoja štampa, Beograd, 2004, str. 55: “Glavne teme 

pravoslavne pobožnosti nisu opravdanje, već obogotvorenje, posvećenje, ponovno rođenje, 
novo stvaranje, uskrsnuće i preobraženje čoveka, i to ne samo čoveka, već – u tome i leži 
njena karakteristična kosmička crta – celog sveta.”

30)  А. Бус: «Социологија православне традиције», Могућности и домети социјалног
учењаправослављаиПравославнецркве: 101-124, Конрад Аденауер-Јунир, Београд, 
2010, стр. 103: «Манастирски живот је био готово синоним за византијски идеал аутен-
тичног хришћанског живота.»

31) A. Papanikolaou, E. Prodromou: ThinkingThroughFaith–NewPerspectivesfromOrthodox
ChristianScholars, St Vladimir’s Seminary Press, 2008, р. 286-287.

32) Ово запажање уочава и угледни социолог православља и византолог Ханс-Георг Бек: 
Х. Г. Бек, Византијскимиленијум, Clio, Београд, 1998, стр. 234: “(...) ова догматика 
захтевала је пуно од обичног човека,..”

33) С. Жуњић, «Модерна и православно наслеђе», Часопис за веру и културу – Источ
ник, бр. 66/08: 5-48, Београд, 2008, стр. 39: «Сједињавање с Богом је у православљу 
било могуће само као мистичко јединство са оностраношћу које се постиже на врхун-
цу аскетског зренија божанских дејстава.» 

34) Х. Г. Бек: Византијскимиленијум, стр. 331: «Овде се не тражи само теоријска саглас-
ност него практична вера, која може постати заморна и окренути се у своју супрот-
ност.»

35) На ово указује и угледни руски часопис Политичкижурнал: А. Верховский, «Пра-
вославный фундаментализм остался в меньшинстве», Политическийжурналъ, объ-
ем 197: N°1/10, Москва, 2010, стр. 3: «Они предпочитают уходитьотмира, то есть 
именно от модернизации, в православную мифологию и специфический православный
быт.»  
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О д сви х р елигија  и  кон фе си ја, некако  с е фундаме нт ал изам 
данас понај више ве зу је  за  ислам. У св акодневном  говору , с вакако 
 по гр ешно,  фундаме нт ализам и  и сла мизам су си ноними.  Па  ип ак, 
утица ј фунда ментализма у исл аму  је  огроман.  Сунитс ка  т радиција 
к оја се  п озива на  ор тодоксност  (а т име и  прав ов ер ност)  но рм и 
– суна, али  и н а униве рзал ност и  п ри ма т записаног  н ад  живим 
 зак оном,36) н астоји   да  с е досл ов но држи  записа не  традици је  Ку-
рана. Дос ловно  и досле дно при др жава ње овог  нор ма тивног  с ист-
ем а  у сфери:  теоло ги је, м ора ла , етике,  обичај а  и (шерија тског) 
пр ава чи ни  основ ну пр ет поставку з а пос тојање фундаментализма 
.37) Томе свакако доп риноси већ  са ма Алахо ва  реч ко ју је  проро к 
Мох амед с амо објави о,  а прем а којој су:  «. ..  св и су љ уд и  у Аllah
-овој в ласти.»38)  У шиитској  ве рз ији и слама н орм е нису т ако кр-
уте,  он е  постају  г ип ке је р их  на дограђ уј у ста нов иш та  верских  во ђа 
– имама, па с е записани з ако н претвар а у  гипку мрежу  одгов ор а 
о пита њима кој а  на мећу  изазови с авремено сти и м од ерне.39)  Ка ко 
 год б ил о,  исла м настој и да, по ша вши  од св.  к њиге  Курана ( у коме 
ј е  записа на  сама ре ч Бога)  ид еј но-вредн осн о-норм ативне  с а држаје 
 ве ре  оствари у  сва кодневн ом живот у  густ ом мр ежом:  прописа , 
 забрана,  р адњи,  ко нве нц иј а, стан да рда, м оде, ри ту ала  и  п онаш ања. 
О ва  спуштено ст вере  у свакоднев ни живот ја сн о ука зује на п ој-
ав у  фунда ментал из ма. Завршни  израз ф ун дамен талистич ко г и зр-
аз а у исламу је  џихад  или  свет и  рат –  ми си ја којо м  се зад оби јају 
но ви  верници  и/или бра ни  у грожен а в ера.40)  Фун даментализам је  
36) Сунизам по својој суштини тежи ортодоксији, те је ту најсличнији православљу; 

држи се нормативизма па је ту најсличнији католичанству (нарочито у настојањима 
преобраћања паганских култова и традиција); настоји да дословно спроведе своју 
Св. књигу Божјих објава, па је по томе идентичан са радикалним протестантизмом са 
којим га спаја и тежња ка универзализму. 

37) Према исламској предању право је заповест Бога, а правне школе су умећа или вештине 
овладавања овом традицијом. «... bez temeljnog poznavanja šerijata (šari'a), celine norme 
koju je Bog objavio, a ljudi usvojili i razradili, da bude vođstvo muslimanu u praktičnom 
iskazivanju i primenjivanju vere, i fikha (fiqh), nauke koja izučava njena pravila, nemoguće 
razumeti islam, ni kao veru, a ni kao na toj veri zasnovanu zajednicu.» (G. Varcellin: 
Instituzionidelmondomuslimano, Torino, 1996, p. 269, оп.цит: D. Tanasković: IslamiMi, 
str. 269)

38) Kuran, sura XVII-60, El Kalem, Sarajevo, 1989, str. 287.
39) Овај свепрожимајући ислам удаљава се од ортодоксије у настојању да постане виталан, 

мање инсистира на нормативизму суна, мање потире предисламску традицију и има 
више обзира према  етнофилетизму. 

40)  Постоји више врста џихада, а већина нема никакве везе са ратом. Па ипак, рат из 
џихада није искључен. (A. Sultana: «Digging Islamic Roots of Jihad to Unveil the 
Truth», Политикологијарелигије, 1/08: 31-41, Центар за проучавање религије и верску 
толеранцију, Београд, 2008, стр. 32: «Jihād is a verbal noun of the third Arabic form of the 
root jahada, which is defined classically as exerting one’s utmost power, eff orts, endeavors, 
or ability in contending with an object of disapprobation. Such an object is often categorized 
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у  исламу н еп оби тна п о јава,   нарочито  у њег ов ом  сунитском изразу 
г де  суна има  н епо битан б ожанс ки карак те р. Из то г раз лог а, за 
п олитичке науке  ве ом а је би тна чиње ни ца, да  исл ам им а потреб у 
д а секула рни прав ни  си ст ем  прето чи у  своје божа нско пр ав о – да  
га  ислами зу је .41)  Тако у  најда љој инстанци џ их ад п редста вља  (верс-
ки )  фунда ментализам н апре гнут д о  кр а јњих  грани ца  с опствен ог  
 тоталитета.42)  

О в де ћем о се ( због не дос татка про стора) з адржати  са мо  ј ош 
на по следњ ој  монотеист ичкој р ели гији – јудаизму.  Основ јудаизм а 
ч ини књига  упутстава ил и Тора  на  коју с е надовезуј е и  Књига за-
кона или  Талмуд. К оначно од II в ек а  старе  ер е   у уп отреби је  и  
Мишна,  ил и  Књига п онав љања, к ој а  има и  ми ст ично-а скетс ка 
својс тва. У Т ор и се ве ћ  предвиђа ју  очекива ња   Бога о д верник а, 
нато ва рен ог  б ескрај ним о ба везама. Исп унити  Бож ју вољу о сн-
ов ни  ј е  задатак  верн ика. Ис торичн ос т ј уд аи зма чин и да  ње го в 
фунда мента лиз ам није  на ч ел ан, већ  врло  конкр етан и  у појед иња-
вајући.43)  Вр ло  густ а форм а фундам ентализма, к ој а  задоб иј а обри се  
о бредног, произи ла зи  из са ме  То ре ко ја  «позива Је вр еје  д а ими тир-
ају Бо га, овде н а  земљи, к роз ис пуњење ње гови х  заповести.»44) Те 

in the literature as deriving from one of three sources: a visible enemy, the devil, and aspects 
of one’s own self. There are, therefore, many kinds of jihād, and most have nothing to do with 
warfare. Jihādoftheheart, for example, denotes struggle against one’s own sinful inclina-
tions, while “jihād of the tongue” requires speaking on behalf of the good and forbidding 
evil.”)

41) Наш угледни исламолог и политиколог религије prof. dr.sci Мирољуб Јевтић заступник 
је тезе о непрестаној потреби ислама да придобије секуларну државу, да је задобије за 
себе – да та држава постане исламска. (Видети: М. Јевтић, Религијаизазовполитичкој
науци, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010, стр. 115: 
«Фикрет Карчић,.. наставник исламског теолошког факултета у Сарајеву: Замуслима
неправонијесамоелеменатукупногисламскогучењавећњеговфункционалниизраз. 
Према томе, ако је право функционални израз ислама, онда је јасно да је за њега по-
требна држава, јер права нема без државе. А то значи да нема ни ислама без ислами-
стичке државе.»)

42) Да је џихад до краја изведен појавни облик фундаментализма указује и prof. dr.sci 
Мирољуб Јевтић. Он цитира прозападног «умерењака» професора техеранског свеучи-
лишта Матина Дафтарија када закључује: «Коначно,истинскициљ,крајњасуштина
џихадајестемир,дефинитивнимир,читавогчовечанствакојимбигосподарилапра
вилаискључивоједнерелигије. Из овога јасно произилази да, чак и један умерени мус-
лиман, умерен до граница крајње могућих а да се не постане вероодступник не може да 
негира да је циљ џихада, да ислам надвлада све остале вере и да он господари светом.» 
(М. Јевтић: «Идеја исламске транформације света», Политичкаревија, 4/08: 1429-1462, 
Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 1434)

43) Ц. Вербловски: «Јудаизам или религија Израела», Јудаизамипословнаетика, Мали 
Немо, Панчево, 2003, стр. 41: «Готово да не постоји ниједна радња коју један дисци-
плиновани Јеврејин може да уради (укључујући облачање или припремање хране) којој 
није припојена нека религијска дужност или забрана.»

44) М. Келнер: «Јеврејска етика», Јудаизамипословнаетика, Мали Немо, Панчево, 2003, 
стр. 84.
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се  запове сти по ка ткада односе и  на на јбанални је обредн е радњ е,  
на  п ро писе о  б роју  радњи или  по ст уп ци ма, па чак и  н а врс ту хра-
не, дуж ин и или  нп р.  боји  оде ће ... Ов де  је м реж а  фундамен тал из ма 
толико  густа  и свепро жи мај ућа,  да   се  готово  руко м  мо же ухв ат ити. 
Радика лне  з аједни це  в ерника пока ткада  се из дв ајају из  др уш тва  
које  је  не довољн о  б огоугодно  пр ема мери ли ма  преда њ а. 45)  Ово 
и здвај ање о могућа ва  да  с е  живи пун ом  с ил ином п о  зап ов ес тима  
правов ерног јуд аизма. 46) 

 Кон ачно, и   по је ди не идеологије мо гу  б ити тако  свепрож имају-
ћ е д а зад оби ја ју фундам ентали ст ичк а  св ојст ва.47) М еђу  свепри су-
тним идеоло ги јам а и здваја  с е неко ли ко за  које с е  може по уз дано 
уст вр ди ти  да  имају ф ун дам ен та листичка  о бележја. Најч ешће ј е у  
колокв иј ал но м гово ру  п рисутан  појам тржишни  (понегд е  и к ап-
ит алисти чки ) фундаментализам. Им ајућ и узо р  у уче њу  економ ск-
ог  либе ра лизма Ри карада  и Смита,  ова ј је о блик фун даментализ-
ма  на ст ој ао подредит и  све др ушт вене то ко ве  тржишни м  законима  
по нуде и  тр аж ње. Тако за  Ст иглиц а ( Joseph Stiglitz) фу нд амента-
лиз ам има  зн ач ење до гм атског  фа н атизма  –  о дн ос но пре дставља 
по дређеност  св их то ко ва базичн ом уче њу. 48) Сама ло гика сл об-
одн ог неспу таног  тр жиш та, н ос иоца е кон омиза циј е друш тва  са 
соб ом  је ланчано  пов укл а и д ру ге  ек ономск е,  п ра вн е и пол ит-
ичке а спе кте:  ми ним алну д рж аву, тотал ну  заштиту при ва тно г 
 вл асништва,  пр ед ст авничку де мок рат ију, д ер егу ла ци ју, пот пуно 
45) Такве су нпр. заједнице хередима. (R. Antoun, Understanding fundamentalism–Chris

tian,Islamic,andJewishmovements, Rowman Altamira, 2001, p. 75: “Heredim is a term 
Israelis use to designate those Jews who defend the faith and keep the law without making 
the kind of compromises to the seluar world common to the majority in Israel.”)

46) M. Inbari:  JewishfundamentalismandtheTempleMount–whowillbuildtheThirdTemple?, 
SUNY Press, 2009, p. 11: “The fundamentalists are afraid to lose their struggle, and they 
therefore tend to retreat from society and form their own enclaves.”

47) З. Милошевић: «Улога идеологије у развоју личности», Политичкаревија, 1/09: 55-66, 
Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 56: «Према новијим истраживањима 
идеологија се дефинише као систем идеја, погледа, представа, осећања и веровања 
о циљевима развоја друштва и човека, а такође и као средство и пут постигнућа 
ових циљева оваплоћених у вредносним оријентацијама, убеђењима, актима воље и 
подстицајима (човека или људи) у својим истинским стремљењима и циљевима које су 
он или они поставили пред себе.»

48) Један од првих који је употребио ову синтагму (тржишни фундаментализам) свака-
ко је управо амерички теоретичар и економиста Јозеф Стиглиц. (A. Aldridge, “Market 
fundamentalism”, Themarket, Polity, 2005, p. 49: “Stiglitz deliberately uses the term to im-
play zealotry, bigotry and dogmatism. Possessed by a blind faith, market fundamentalists are 
self-righteous ideologues who will admit no evidence against their position and who refuse 
to tolerate dissent.”)
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слободне  тр гови нске ток ов е.. .49)  П одпоја м ово г  фу ндаме нта ли зма 
је конзумер из ам ил и  потрошачки фундаментализам. К ад а  је  реч 
 о  демократском фундаментализму та да до минира настојањ е 
 да се  сви обл иц и политич ког  одлучивања св еду н а  одлуч ив ањ е 
 народа,  одн ос но већ ин е.  Пр едставни чки  си стем у вео је в ећи-
ну  к оја је  в ећина од при сут них, а сви  други облици  о дл учивањ а: 
ауто кратија,  х ар из матиз ам , оли гарх ијски  сис тем  усагл ашава ња 
с тавова и сл. стављ ен и су у  др уги пл ан.50)  Креир ање јавног  мњ-
ења ,  и ишчеки ва ње  ње го ве узвра тн е  (к оле ктивне)  во ље  са ст авни су 
део  ово г проц ес а.  Коначно, м ож е  бити речи  и  о људскоправашком
фундаментализму,  глобализаторскомфундаментализму и с л. по-
јавни м  облиц има ис то г ф ен ом ена.

3.ФУНДАМЕНТАЛИЗАМУПРИМЕЊЕНОЈПОЛИТИЦИ
ЗАКЉУЧНИХРАЗМАТРАЊА

Н а самом  к рају ра да  в аља иста ћи ве зу фундамент ал изма и  
прим ење не по ли тике:  1. фундамен та лиз ам је  ко хе ре нтан ску-
п и дејно-вредн ос них садрж ај а и норми  ко јим се  о стваруј е  је дн а 
тотална в изи ја света ;  2.  у поли тичким  ре лацијам а  он настој и д а 
с е испољи  или  ширењ ем до  гр ани ца  с веопшт е г т отали тета, и ли  
с купљањ ем  и саби јањем  ун утар енкл ава у  к ој има се употр еб љава;  
3 . пасивно  ст ање  ф ун даментали зм а  из искује п ун у  аутоно мију ; акт-
ив но ста ње настоји д а п ружи одг ов ор е  на  с ва мог ућа питања ; 4. 
фун дамен та лизам  ј е и зр ажен ији на  р убо вима пр ос тор не  п ојаве, 
тамо где  је  пот реба за  хомог ен изациј ом  в ећ а; 51) 5. п ош то  у  с еб и 
садр ж и  ин те гралист ич ку  к ом понен ту, фундамент ал изам се  оштро  
супр от ста вљ а с ваком  облику  плурализације,  с екулариз ације, л аи-
49) Z. Baletić: “Privatni kapitalistički fundamentalizam, ekonomski liberalizam i ekonomska 

znanost”, Ekonomskipregled, (57) 7-8/06: 563-591, Ekonomski institut, Zagreb, 2006, str. 
567: “Prevedeno na instrumentalni jezik ekonomske politike; nova se ortodoksija svela na 
deset kratkih recepata: fiskalnu disciplinu; preusmjerenje javnih izdataka (ponajprije onih 
za zdravstvo, obrazovanje, socijalnu skrb i infrastrukturu); poreznu reformu; jedinstvene 
konkurentne tečajne stope; sigurnost vlasničkih prava; deregulaciju; liberalizaciju trgovine; 
privatizaciju; poticanje stranih izravnih investicija i fi nancijsku liberalizaciju. Od države se 
zatražilo da se povuče iz regulacije i upravljanja gospodarskim aktivnostima i da se ograniči 
na uspostavu sigurnog i poticajnog okvira i makroekonomskih uvjeta za slobodno odvijanje 
privatnih aktivnosti.” 

50) О овоме пише истакнути социолог Ален Турен када се супроставља Михелсовим 
«гвозденим законима олигархије». (Видети: A. Touraine, Consensus and controversy, 
Routledge, 1996, р. 203)

51) На ову тему изашао је веома занимљив рад Огунтола-Лагуде: D. Oguntola-Laguda, 
“Religion and politics in a pluralistic society – The Nigerian Experience”, Политикологија
религије, 02/08: 123-133, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 
2008.
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цизације и  банализац иј е к ој а би га  угрозила и тако  оме ла парадиг-
матичн и фу ндус онога у  шт а се верује. 52)

VladanStankovic
THEBASISOFFUNDAMENTALISM
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Resume
Attheendofthearticlehaspointedouttheconnectionof
fundamentalismandappliedpolicy:1.fundamentalismis
acoherentsetofideologicalvaluesandnormsofcontent
thatachievesatotalvisionoftheworld;2.inpoliticalre
lationsheseekstoexpressitselfandspreadtothelimits
ofuniversaltotality,orcollectinganddistillingwithinthe
enclaveinwhichitisused;3.passivestateoffundamen
talismrequiresfullautonomy,activestateistryingtopro
videanswerstopossiblequestions;4.fundamentalismis
morepronouncedattheedgesofspatialphenomena,whe
re theneed forgreaterhomogenization;5. since it con
tains integralistic component, fundamentalism strongly
opposesanyformofpluralism,secularization,defrocking
andbanality thatwouldendangerhimandsodistracted
paradigmaticholdingsonwhattobelieve.
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