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Сту ди ја ,,Но ве ре ли ги је у гло бал ној пер спек ти ви’’ ауто ра Пи-
те ра Клар ка пред ста вља зна чај ну ана ли зу за раз у ме ва ње ре ли ги је у 
са вре ме ном дру штву. Ре ли ги ја је то ком сво је исто ри је мо ра ла стал-
но да се при ла го ђа ва иза зо ви ма ко је јој је на ме та ло дру штво. Са 
са вре ме ним дру штве ним про це си ма до шло је и до про ме на ко је су 
у ве ли кој ме ри од ре ди ле пра вац раз во ју ре ли ги је и на стан ку но вих 
ре ли гиј ских по кре та. Ова сту ди ја се са сто ји из шест де ло ва ко ји би 
се мо гли по де ли ти у три це ли не. У пр вом де лу би смо мо гли свр ста-
ти са мо пр во по гла вље ко је пред ста вља не ку вр сту окви ра ко јим се 
аутор слу жи у да љем из ла га њу, док сле де ћа че ти ри по гла вља да ју 
пре глед но вих ре ли гиј ских по кре та ши ром све та. И на кра ју има мо 
по гла вље по све ће но бу ду ћим трен до ви ма. 

Ве ли ки до при нос ове књи ге је и гло бал на пер спек ти ва ауто-
ра ко ји се тру дио да у са вре ме ном дру штву от кри је трен до ве ко ји 
од ре ђу ју на ста нак и ши ре ње но вих ре ли гиј ских по кре та. Та ко ђе, 
зна чај но је по ме ну ти и то да аутор до бар део свог из ла га ња по-
све ћу је и ,,но вим дру штве ним по кре ти ма’’, ука зу ју ћи да они иако 
са ми ни су ре ли ги ја ипак су има ли ве ли ки ути цај на раз вој но вих 
об ли ка ду хов но сти. Ми се ов де не ће мо ба ви ти де таљ ним при ка-
зи ва њем свих но вих ре ли гиј ских по кре та ко ји су об ра ђе ни у овој 
сту ди ји, а њих је ве ли ки број, већ ће мо се тру ди ти да при ка же мо 
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оп шту иде ју књи ге ко јом се Кларк во дио уз кра так пре глед не ких 
за нас нај за ни мљи ви јих.  

Пи тер Кларк ка же да се у свом де лу ру ко во дио гло бал ном пер-
спек ти вом но вих ре ли гиј ских по кре та, али да се при том ко ри стио 
и ди ску си ја ма ко је об у хва та ју ре ли гиј ске про ме не у ши рем сми слу, 
укљу чу ју ћи про ме не у тзв. ста рим ре ли ги ја ма. Гло бал на пер спек-
ти ва би тре ба ло да омо гу ћи бо ље раз у ме ва ње ка рак те ри сти ка но-
вих ре ли гиј ских по кре та ко је би у су прот ном оста ле нео т кри ве не. 
И по ред то га што ко ри сти тер мин ,,но ви ре ли гиј ски по кре ти’’ он 
не ис кљу чу је ти ме и но ве вр сте ду хов но сти. Иако се при па да ње 
јед ној ве ри још увек сма тра ва жним, док три нар ске дог ме све ви ше 
по ста ју ствар лич ног ми шље ња. 

По треб но је са гло бал не тач ке гле ди шта во ди ти ра чу на и о но-
вим ду хов ним из во ри ма и тех но ло ги ја ма ко ји по ста ју сва ко днев-
ност у сва ком де лу све та. То до во ди до про ме на си сте ма ве ро ва ња 
али и до кре и ра ња но вог ког ни тив ног при сту па ду хов ној исти ни, 
но вог на чи на спо зна је ко ји да је јед но но во зна че ње суд би ни и свр-
си ду хов ног раз во ја. За но ве ре ли гиј ске про сто ре не по сто ји ,,оми-
ље ни део све та’’, они по сто је сву да и кре ћу се у свим прав ци ма. 
До бар при мер ово га је раз вој не ко ли ко ја пан ских но вих ре ли гиј-
ских по кре та, као што је на при мер SekaiKyuseiKyo, ко ји су се 
раз ви ја ли у не ко ли ко африч ких зе ма ља или чак у Бра зи лу. Са дру-
ге стра не, бра зил ски ре ли гиј ски по крет SantoDaime је пу то вао до 
Ја па на са бра зил ским ми грант ским рад ни ци ма из Ја па на. И спи сак 
се са мо на ста вља...   

,,Ста ри је ре ли ги је’’, ка ко аутор на зи ва Хри шћан ство, Ислам, 
Бу ди зам... су би ле при ну ђе не да на пу сте је дан део сво је ре ли ги-
о нал но сти и ге о граф ских ка рак те ри сти ка и да прет по ста вља ју 
мно го уни вер зал ни ју сли ку. Мо гућ ност за при па да њем ви ше ве ра 
по ста је ве ро ват ни ја у про це су у ко ме ре ли ги је ути чу и об ли ку ју 
јед не дру ге. Ово на рав но не пред ста вља но ви раз вој, већ се ра ди о 
јед ном про це су при ли ком ко га две или ви ше ре ли ги ја до ла зе ћи у 
су срет ути чу јед не на дру ге. Али се ве о ма рет ко мо же на ћи при мер 
да се као ре зул тат ја ви си ту а ци ја у ко јој ће је дан си стем ве ро ва ња у 
пот пу но сти тран сфор ми са ти дру ги си стем ве ро ва ња. 

Гло бал на пер спек ти ва би тре ба ло да от кри је и тај ну то га ка ко 
се раз ли чи те ре ли гиј ске тра ди ци је об ли ку ју, а не са мо ка ко се оне 
пре ме шта ју са јед ног ме ста на дру го. Та ко ђе, гло бал на пер спек ти ва 
би тре ба ло да омо гу ћи бо ље упо зна ва ње са раз ли чи тим мо де ли ма 
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ре ли гиј ских ино ва ци ја и ре ли гиј ских тра ди ци ја ко је по сто је у раз-
ли чи тим дру штви ма иако гло ба ли за ци ја као про цес те жи уно ше њу 
уни форм но сти. Ро ланд Ро берт сон ка же да у гло ба ли за ци ји по сто ји 
из ве сна ре ли ги о зна ди мен зи ја, ко ја се мо же раз у ме ти су бјек тив-
но у сми слу да су пи та ња ко ја на ста ју пи та ња о са мо-иден ти те ту 
и зна че њу чо ве чан ства и то не са мо из пер спек ти ве ре ли ги ја, већ 
из ши рег кон тек ста це лог чо ве чан ства. Ово је је дан од на чи на на 
ко ји се об ја шња ва гло бал ни ка рак тер но вих ре ли гиј ских по кре та. 
Њи хов на ста нак се мо же по ве зи ва ти и са кон стру и са њем гло бал-
них стан дар да у ети ци и људ ским пра ви ма на над те ри то ри јал ном 
ни воу.

Зах тев за при мат ду хов но сти над ре ли ги јом и по тре ба за ду-
хов но шћу ко ја би спо ји ла це ло чо ве чан ство. Та ква ду хов ност пред-
ста вља, гле да но очи ма Ка то лич ке цр кве, Про те стант ске цр кве, 
Исла ма и не ких гра на Бу ди зма, опа сност кон сти ту и са ња озбиљ не 
прет ње ,,аутен тич ним’’ ре ли ги ја ма. Ова но ва ду хов ност ну ди јед-
но ре ли гиј ско ис ку ство ко је из гле да по ста је све атрак тив ни је. Оно 
ства ра но во раз у ме ва ње исто риј ског про сто ра из ме ђу ствар ног и 
по тен ци јал ног ста ња по је дин ца у ње му, ко је је у су прот но сти са 
нај ве ћим бро јем дав но ус по ста вље них ре ли ги ја, до но се ћи мо гућ-
ност са мо ре а ли за ци је пре да ва њем са да шњо сти. Раз ли ка из ме ђу 
зе маљ ског и не бе ског жи во та у овом сми слу не ста је. На про шлост 
се ви ше не гле да као на ме сто огра ни че ња а на бу дућ ност као на 
ме сто нео гра ни че них по тен ци ја ла.  

По сто је раз ли чи ти кри те ри ју ми за иден ти фи ко ва ње про це са 
ре ли гиј ских про ме на и ино ва ци ја у раз ли чи тим ре ли ги ја ма и кул-
ту ра ма. Оно што се ов де под ра зу ме ва пoд тер ми ном  ,,но ви ре ли-
гиј ски по кре ти’’ ве о ма че сто се на зи ва ло сек та ма или кул то ви ма. 
Тре ба на по ме ну ти да ни овај тер мин ни је осло бо ђен не га тив них 
ко но та ци ја, јер је у про шло сти он по не кад ко ри шћен за озна ча ва-
ње не че га не ствар ног или не бит ног, док је у не ким слу ча је ви ма 
он имао из у зет но не га тив но зна че ње, на ро чи то по сле слу ча ја Aum
Shinrikyo мар та 1995. ка да је овај по крет ко ри стио са рин да уби је 
пут ни ке ме троа у То ки ју.  Бра јан Вил сон фо ку си ра ју ћи се на но ве 
ре ли гиј ске по кре те у Евро пи и Се вер ној Аме ри ци ука зу је на ве ли-
ки број ка рак те ри сти ка ко је их одва ја ју од дру гих ре ли ги ја, а не ке 
од њих су при сут не и код оста лих по кре та у свим де ло ви ма све та. 
Јед на од нај ва жни јих је сва ка ко њи хов ути цај на по ло жај љу ди у 
ства ра њу њи хо вог ду хов ног на пре до ва ња и до след но не на гла ша-
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ва ње зна ча ја уло ге све штен ства. Иако по сто ји ве ли ки број гу руа, 
они се углав ном не тре ти ра ју као по сред ни ци чи ја је уло га кључ-
на у ду хов ном на пре до ва њу, већ су са мо не ка вр ста учи те ља, ко ји 
углав ном слу же да об ја сне кон текст, на рав но по сто је из у зе ци.  

Ре ак ци ја на но ве ре ли гиј ске по кре те ши ром све та је, иако не 
увек истог ин тен зи те та, увек би ла не га тив на. Ово је го то во пра ви-
ло ка да се ра ди о раз во ју но вих ре ли ги ја стра ног по ре кла. Исто-
риј ски се мо же ви де ти обра зац да дру штва има ју сум њи чав од нос 
пре ма но вим ре ли ги ја ма, ко ји је че сто ре зул то вао про го ње њем њи-
хо вих след бе ни ка. При мер ово га је Хри шћан ство у древ ном Рим-
ском цар ству, или пак Ислам на За па ду у мо дер ним вре ме ни ма... 
Чак и где се вла да ју ћа ели та тру ди да се но ве ре ли ги је уста ле оне 
су при ну ђе не да се из бо ре са по сто је ћом ре ли гиј ском тра ди ци јом.  

Ра сту ћа гло ба ли за ци ја до но си са со бом ве ћи ни во еко ном ске 
ми гра ци је. Мо дер на Евро па је то ком но ви је исто ри је би ла све док 
ра ста но вих вр ста ре ли гиј ског плу ра ли зма, ко је су ути ца ле на на-
чин на ко ји мно ги ње ни ста нов ни ци са да ве ру ју. У Бер ли ну да-
нас на при мер жи ви 400.000 му сли ма на од ко јих је ве ћи на до шла 
1960-тих из Тур ске као рад на сна га. Ре стрик тив ни за ко ни као да 
су 1960-тих го ди на де ло ва ли упра во су прот но, ка по ве ћа њу ре ли-
гиј ског плу ра ли зма. Та ко се не што де ша ва ло и у Ве ли кој Бри та ни-
ји ка да су 1962. и 1968. пред ста вље ни за ко ни ко ји су тре ба ли да 
сма ње ими гра ци ју, а у ства ри су до ве ли до ста би ли за ци је азиј ских 
за јед ни ца. Оне су по че ле да од ба цу ју иде ју ,,по врат ка ку ћи’’ и у 
стра ху да ће би ти одво је ни од сво јих по ро ди ца у Ази ји до ве ли сво-
је по ро ди ца и на се ли ли их на те ри то ри ји Ве ли ке Бри та ни је. На тај 
на чин су Бу ди зам, Хин ду и зам, Ислам и Си ки зам у Бри та ни ји, али 
и у ве ћем де лу За пад не Евро пе ве о ма бр зо про ме ни ли свој по ло-
жај од ег зо тич них ре ли ги ја, ко је су би ле на мар ги на ма дру штва, 
до ре ли ги ја ко је су у ве ли кој ме ри по ста ле део ре ли гиј ског жи во та 
дру штва у це ли ни и мно го до ступ ни је це ло куп ном ста нов ни штву. 
То је, ме ђу тим, слу чај и са дру гим ре ли ги ја ма. На ста нак ве ли ког 
бро ја но вих ре ли гиј ских по кре та је са мо по ве ћао ре ли гиј ски плу-
ра ли зам. У европ ском кон тек сту но ви ре ли гиј ски по кре ти из Ју-
жне Ази је, Се вер но и сточ не Ази је, Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке су 
се због ко ло ни ја ли зма, кул ту ре, је зи ка, ими гра ци ја ма, ет нич ких и 
по ро дич них ве за, пр во ус по ста ви ли у глав ним гра до ви ма и дру-
гим ве ћим гра до ви ма бив ших ко ло ни јал них си ла, ко ри сте ћи ове 
ло ка ци је као од скоч не да ске за За пад ну Евро пу, Ис точ ну Евро пу, 
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Ру си ју, САД... На при мер пор ту гал ска ко ло ни за ци ја Бра зи ла и њи-
хов кул тур ни ути цај де ли мич но об ја шња ва ју до ла зак бра зил ских 
но вих ре ли гиј ских по кре та у Евро пу. Но ви ре ли гиј ски по кре ти из 
зе ма ља ко је ни су би ле ко ло ни ја ли зо ва не од стра не европ ских зе-
ма ља су ве о ма те шко на ла зи ле свој пут у Евро пу и кон цен три са ли 
су свој на пор на оне зе мље за ко је су сма тра ле да по сто ји по вољ на 
ат мос фе ра за њи хов раз вој.

Мно ги мо дер ни ислам ски по кре ти се на зи ва ју ислам ским због 
њи хо ве те жње за кон стру и са њем ислам ске др жа ве као пред у слов 
за успе шну ре а ли за ци ју ислам ског дру штва. Ме ђу тим по сто је и 
тзв. ,,ли бе рал ни’’ ислам ски по кре ти, укљу чу ју ћи ту и тур ски по-
крет FethullahGulen, на зван пре ма свом осни ва чу. Он ин си сти ра на 
то ме да је ре ли ги ја кућ на ре ли ги ја.  Глав на ми си ја овог по кре та је 
про мо ци ја мо дер ни зма, то ле ран ци је и де мо кра ти је не на пу шта ју ћи 
прин ци пе на ко ји ма Ислам по чи ва. Пре ма ње му ве ћи на ислам ских 
пра ви ла је усме ре на на при ват ну сфе ру жи во та чи ме се Ислам пре-
тва ра у при ват ну ствар. Број при ста ли ца овог по кре та ни је тач но 
по знат али се про це њу је да се кре ће не где од 250.000 до 4.000.000. 
при ста ли ца, ве ћи на њих је град ско ста нов ни штво. Нај е фи ка сни је 
сред ство за раз вој овог по кре та је сред ство еду ка ци је – шко ле, уни-
вер зи те ти, кул тур ни цен три и ор га ни за ци је. Овај по ку шај спа ја ња 
тра ди ци о нал ног са мо дер ним у ислам ској кул ту ри је за крат ко вре-
ме до био ве ли ки број при ста ли ца не са мо у Тур ској, већ и ши ром 
све та. 

Ислам ски по кре ти као што су Му сли ман ско брат ство и Ал-
Ка и да те же ства ра њу ислам ске др жа ве као пред у сло ва за успе-
шну ре а ли за ци ју ислам ског на чи на жи во та. Уну тар ове ка те го ри је 
ислам ских по кре та по сто је два основ на ти па. Са јед не стра не, има-
мо са ла фа ти стру ју ко ја се за ла же за вра ћа ње стрикт ном по што ва-
њу из вор ног Исла ма, али ко ри шће њем мир них сред ста ва. Са дру ге 
стра не, има мо тзв. џи хад гру пу ко ја има исти циљ, али уз ко ри шће-
ње свих мо гу ћих сред ста ва, укљу чу ју ћи ту и вој на сред ства. 

Му сли ман ско брат ство је фор ми ра но у Ка и ру 1928. го ди не од 
стра не еги пат ског учи те ља Ха сан Ал-Ба на. Овај по крет је по стао 
је дан од нај ра ди кал ни јих и нај у ти цај ни јих у мо дер ном до бу. Иако 
је ста вљен ван за ко на у Егип ту по сле 1950-тих, ње го ва иде ја на ста-
вља да по сто ји и да мо ти ви ше ра ди кал не му сли ма не ши ром све-
та. Брат ство је раз ви ло мо жда нај о бу хват ни ји про грам ре фор ме у 
исто ри ји Исла ма. Овај про грам се сва ка ко мо же схва та ти но вим у 
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сми слу да је ово пр ви ор га ни зо ва ни, у би ти ислам ски ур ба ни ма-
сов ни по крет у мо дер ном све ту. Осни вач брат ства је са 17. го ди на 
до шао у Ка и ро где је био шо ки ран и по сра мљен озбиљ ним мо рал-
ним и дру штве ним тру ље њем у гра ду. Био је по ни жен бри тан ском 
оку па ци јом Егип та ко је је ис ку сио из пр ве ру ке и био је за па њен 
де фек том ислам ске омла ди не ње го вих го ди на. Мно го од оно га што 
се да нас оправ да ва у име ин те лек ту ал них сло бо да, сло бо де из бо-
ра и ин ди ви ду ал них сло бо да за ње га је би ло из го вор за уни ште-
ње ути ца ја ре ли ги је. У овом ста њу шо ка и раз о ча ре ња је кре нуо у 
ства ра њу удру же ња мла дих му сли ма на. На по чет ку је Ха сан же лео 
да се ре фор ме пу тем брат ства оба ве мир ним сред стви ма. Ме ђу-
тим, сре ди ном 1940-тих је ус по ста вио те сне ве зе са мла дим офи-
ци ри ма, укљу чу ју ћи и бу ду ћег пред сед ни ка Егип та, Ан вар Са да та. 
Брат ство је, та ко ђе, би ло у вла сни штву тр го ва ца оруж јем, ко ји су 
би ли за ду же ни за гру пу по зна ти ју као тај но оруж је. Овај део брат-
ства је ор га ни зо ван у ће ли је, од ко јих се сва ка од њих са сто ји не 
ви ше од пет чла но ва. Од 1943. го ди не Ал ба на по чи ње да го во ри о 
џи ха ду као сред ству са мо од бра не. Кра јем 1940-тих овај по крет је 
био укљу чен у ан ти бри тан ску по бу ну, спа љи ва ње књи га на ен гле-
ском је зи ку, и на вод но у на па де згра да екс пло зи вом и уби ство еги-
пат ског пре ми је ра и по ку шај др жав ног уда ра. Пе ри од од 1946. до 
1948. је пе ри од ка да је овај по крет имао нај ви ше чла но ва. Са сто јао 
се из 2.000 огра на ка и из ме ђу 300.000 и 600.000 чла но ва. 

По ред овог кон тра верз ног по кре та сва ка ко тре ба по ме ну ти и 
Ал-Ка и ду, ислам ски ра ди кал ни по крет о ко ме се до ста то га пи са ло 
на кон тра гич ног до га ђа ја 11. сеп тем бра 2001. го ди не. По зна то је 
да је Оса ма бин Ла ден 1980-тих та да бу ду ћи во ђа овог по кре та био 
ду бо ко уме шан у бор бу про тив ру ске вој не оку па ци је Ав га ни ста на 
и то уз аме рич ку по др шку. Ка да је по ну дио по моћ са у диј ској вла-
ди да од би је на пад Са да ма Ху се и на она је од би је на и при хва ће на 
је по моћ САД, што је окре ну ло Оса ма бин Ла де на про тив САД. 
Фи ло зо фи ја овог по кре та је ин те гра ци ја по мо ћу кон флик та. Сва ки 
от пор би тре ба ло да се уни шти, као и све што се на ђе на пу ту оних 
ко ји су ује ди ње ни за јед нич ким ци љем кре и ра ња ислам ских др жа-
ва. Ово би на кра ју ре зул ти ра ло је дин ством и хар мо ни јом у му сли-
ман ском све ту, кра јем до ми на ци је За па да и ре ше ње па ле стин ско-
изра ел ског кон флик та. 

Про ме не у са вре ме ном дру штву су до ве ле до про ме не си сте ма 
ве ро ва ња, али и до кре и ра ња но вог ког ни тив ног при сту па ду хов-
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ној исти ни. Но ви ре ли гиј ски по кре ти у та квим усло ви ма на ста ју у 
свим де ло ви ма све та на ме ћу ћи при том сво ју ви зи ју све та. За њих 
ка ко то Кларк ле по ка же не по сто ји нео ми ље ни део све та. Ови по-
кре ти су иза зи ва ли ре ак ци је ши ром све та, и то углав ном не га тив не, 
што је че сто ре зул ти ра ло про гон ством њи хо вих при ста ли ца, би ло 
од стра не по сто је ће вла сти, или од стра не до ми нант них ре ли ги ја 
на про сто ри ма на ко ји ма на ста ју. 

Гло бал ни при ступ Пи те ра Клар ка сва ка ко пред ста вља 
зна ча јан до при нос раз у ме ва њу на стан ка и раз во ја но вих ре-
ли гиј ских по кре та у са вре ме ном дру штву. На ро чи то за па њу-
је број ре ли гиј ских по кре та о ко ји ма Кларк го во ри тру де ћи 
се да об у хва ти сва ки део све та. И по ред не сум њи вог зна ча ја 
ове сту ди је не мо же се оте ти ути ску да је овај про је кат мо-
жда тре ба ло огра ни чи ти, вре мен ски и про стор но, ра ди бо љег 
раз у ме ва ња но вих ре ли гиј ских по кре та, јер ова књи га по вре-
ме но ода је ути сак ко ји се мо жда нај бо ље мо же опи са ти оном 
ста ром по сло ви цом дасеоддрвећаневидишума.    
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