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Сажетак

Савременосрпскодруштвоопседнутојевишеструким
синдромимаискључивости.Овапојаваспецифичноје
уочљиванаполитичкој сцени.Већвишедеценијски је
политикауСрбијинадмоћнопоприштеполитикант-
скеиидеолошкиборбе,амаргиналнијесусретидија-
лектикаполитичкихтеорија,стратешкиханализаи
идејних путоказа.Утаквој констелацији вредности
искључивостјеинтензивноприсутнабезобзирадали
јелевичарскихопредељењаилидесничарскепровени-
енције.Једаноднајважнијихсегментаунадметању
политичкихелитауСрбијијеирелигија.Каоједном
препознатфакторустварањуиочувањунационалног
идентитета,религијасекористикаоаргументнаци-
оналистичкереторикеалиианационалнедемагогије.
Обаприступаинструментализујустановиштевереи
стварајуконтраефекатоджељеног.Отудпроистиче
путпатолошкогпатриотизмаишизофреногглобали-
зма.Уовомрадупокушаћемодапредставимојасанији
приступрелигији.Онајеактивнисастојакличности
идеовредноснетрадицијесрпскогнарода.Етнофиле-

* Рад је на стао као по сле ди ца ис тра жи ва ња у окви ру про јек та ''Дру штве ни од но си Ср ба 
и Хр ва та, на ци о нал ни иден ти тет и ма њин ска пра ва са аспек та европ ских ин те гра ци ја'', 
Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 
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тизамјењенонасилноприлепљеноЈанусоволицекоје,
поштоделујеблиско,омаловажавахришћанскеврли-
не.Управотаква представа најчешћа је злоупотре-
барелигијеуполитичкојмисликодСрба.Овимрадом
желимодаскренемопажњуназначајистраживања
оветемеипротивљењењеномнеразумномизбегава-
њу.РадпоказуједаполитичкаелитаСрбијеверуко-
ристикаосредствоманипулацијеанекаосредствоза
достигнућебољеличности,друштваидржаве.
Кључнеречи:Религија,вера,Срби,политика,Бог.

МЕСТОРЕЛИГИЈЕУДРУШТВУ

Iако по не кад усло вље но, ипак је  го то во увре же но ми шље ње 
о то ме да је за мо дер на дру штва ци ви ли за циј ска и де мо крат-

ска те ко ви на се ку ла ри за ци ја цр кве и ''при пи то мља ва ње'' ре ли гиј-
ске по тре бе чо ве ка1) у окви ре ин ди ви ду ал них по тре ба лич но сти 
при че му је со ци јал ни до ма шај та кве по тре бе за не мар љив. Ово 
ми шље ње има ло је сво ју ево лу тив ну пу та њу и ње на са вре ме на 
пред ста ва уве ли ко се раз ли ку је од већ тра ди ци о нал них по став ки 
Оги ста Кон та и Мак са Ве бе ра о то ме да је про цес се ку ла ри за ци је 
ире вер зи би лан, од но сно да пред по ста вља  не ста нак ре ли ги је на-
су прот ко је до ла зи на у ка са сво јим објек тив ним по гле дом на свет.  

Обрт ко ји дру штве на исто ри ја Евро пе кра јем 20. ве ка, али и 
не са мо Евро пе, до но си у сво јој до га ђај ној по ја ви по но во уз ди-
же вред но сти чи ји су но си о ци ве ра али и цр ква као ин сти ту ци ја. 
Ти ме је по сто је ћи по јам се ку ла ри за ци је, уко ли ко је тра гао за сми-
слом свог оп стан ка, мо рао да пре тр пи од ред нич ка при ла го ђа ва ња. 
Ра сло ја ва ња ко ја су се по ја ви ла кре та ла су се од од ре ди шта да је 
се ку ла ри зам уру ша ва ње те мељ них на че ла  хри шћан ске ве ре, пре ко 
иде је о ње го вом од ре ђе њу као про це су по сте пе не сло је ви те суп-
сти ту ци је хри шћан ских вред но сти2), до од ре ди шта да је се ку ла ри-
зам спе ци фи чан из раз др жав не кон тро ле пре по зна тих вред но сти 
хри шћан ства ко ји су је дан од те ме ља европ ске кул ту ре, али је њи-
хов из ра жај ни до ма шај кон тро ли сан и про фи ли сан. 

У исто ри ји је пре по зна та по ја ва ла тент не на пе то сти ко ја пул-
си ра у од но си ма др жа ве и цр кве као ин сти ту ци о нал не ор га ни за-
ци је не сум њи вих вер ских по тре ба љу ди. Оба су бјек та, као ви ше-

1) Бли же ви ди: Мир ча Ели ја де,  Историјаверовањаирелигиознихидеја,Про све та, Бе о-
град, 1991. 

2) Бли же ви ди и: Мал ком Ха мил тон, Социологијарелигије, Клио, Бе о град, 2002. 
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ве ков не и по сто ја не те ко ви не дру штве не  иде је Евро пе, су вр ло 
че сто до но си ла про це ну да је по треб но мар ги на ли зо ва ти ути цај 
оног дру гог уз че сто ме ђу соб но де кла ра тив но мак си мал но раз у ме-
ва ње и ува жа ва ње уло ге и јед не и дру ге ин сти ту ци је у са вре ме ном 
дру штву. ''...Хри шћан ство би тре ба ло да бу де од 'по мо ћи' све ту, а 
да исто вре ме но оста не уљуљ ка но у сво јој 'ду хов но сти' и то пли ни 
'са крал ног.''3) По ли гон за овај сен зи би ли тет ме ђу соб ног ре спек та 
уз ти ња ју ћи мо тив суб вер зи је и кон тро ле је су ка ко љу ди као лич-
но сти или по је дин ци та ко и дру штво у це ли ни. 

Отуд је мо дер на по ли тич ка ели та, по зи ва ју ћи се на тра ди ци-
ју у на ме ри да је на до ме сти и ин стру мен та ли зу је, кон ти ну и ра но 
из ра жа ва ла по тре бу за  ста вом у ве зи са вер ским по тре ба ма ка ко 
ста нов ни штва та ко и др жа ве.   Са дру ге стра не све ште на ли ца, (не)
све сна свог ово зе маљ ског жи во та и гре шнич ког усу да, ни су из-
бе га ва ла да у број ним при ли ка ма из не су свој дру штве ни став и 
из но ва скре ну па жњу на, за  мно ге од њих, не при хва тљи ву уло гу 
ста ти сте у са вре ме ним по ли тич ким до га ђа ји ма и са уве ре њем да 
ти ме из вла че цр кву из вр тло га без из ла зног ''па ра док сал ног'' окви ра 
по сто ја ња. Ова вр ста спе ци фич не ме ђу соб не упу ће но сти и ''пре ли-
ва ња над ле жно сти'' из ме ђу дру штве но од го вор них са јед не стра не 
и мир јан ских ду ше бри жни ка са дру ге стра не до би ја на зна ча ју и 
не пред ви ди вом ин тен зи те ту у тре ну ци ма ка да ак ту ел на до га ђа ња 
пре тен ду ју на кон текст исто риј ски пре лом ног тре нут ка. Та да, ме-
ђу по зва ни ма и са мо про зва ни ма ко ји тра же из лаз уз тен ден ци ју да 
пред во де, ја вља се про блем соп стве не не у рав но те же но сти и ам би-
ва лент них ста во ва. Та ква не до у ми ца јав них лич но сти пре ла ма се 
у збу ње ност и кон фу зи ју нај ши рег де ла ста нов ни штва ко је опет, 
на жа лост њи хо вог са мо ре спек та, а на сре ћу про ка за не ели те ну ди 
ауто ри тет ода бра ног ли де ра чи ји је став без до вољ не про ве ре пре-
у зет као нор ма или ка те хи зис, у за ви сно сти да ли га из но си по ли-
ти чар или све ште но ли це, ко ја се сле ди и по шту је. Ови не спрет ни 
и аро гант ни по ду хва ти уз др ма ли су те мељ но схва та ње вред но сти 
и тра ди ци је ко ја их је об ли ко ва ла. 

3) Мар ко Јо ва но вић, ''Се ку ла ри зам и ње го ви иза зо ви'', Православнимисионар, ја ну ар, фе-
бру ар 2012, стр. 49. 
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ТРАДИЦИЈАСАВРЕМЕНОГ
ИЛИСАВРЕМЕНОСТТРАДИЦИЈЕ

Озбиљ на ис тра жи ва ња, а по не кад и ле ти ми чан по глед су  у 
про шло сти пре по зна ли мно ге ''су сре те'' или ''су да ре'' тра ди ци је и 
са вре ме ног. Оно што би мо гло да се на зо ве па ра диг мом ова квог 
ис ку ства све до чи о де струк ци ји и на ме ри над моћ но сти јед ног над 
дру гим. У том кон тек сту тра ди ци ја је за пра во би ла дру го име за 
по ре дак, пра вил ност, вер ску опре де ље ност и по сто је ће ста ње у 
дру штву, док је енер ги ја са вре ме но сти пре то че на нај че шће у ра-
ди кал но-ре во лу ци о нар не зах те ве же ле ла да по сто је ћи sta tus quo 
за ме ни. Ис ку ше ње ова квог ''об ра чу на'' огле да ло се у то ме што је 
са вре ме на про јек ци ја, уко ли ко би од не ла по бе ду, вре ме ном, не ка да 
пре, а не ка да и још бр же, по ста ја ла не по мир љи ви ко декс, ап со лу-
ти за ци ја уве де ног, од но сно ри гид на тра ди ци ја ско ро је ви ћа. Ње на 
бе сти јал ност би ла је увер ти ра за ре ак ци ју не за до вољ ног дру штва. 
Отуд је дру штво упа да ло у спи ра лу ак тив но-ре ак тив них од но са, 
чи је су не до ре че но сти и аро ган ци ја оне мо гу ћа ва ле ика кав дру ги 
ге не ра циј ски кон такт до кон фликт ног. Сва ка но ва ели та, у на ме ри 
да за ме ни по сто је ћу, ис хи тре но је же ле ла да свој мо да ли тет об ли-
ко ва ња дру штва на мет не као аутох то ну тво ре ви ну. 4)

То је про из и ла зи ло из ту ма че ња да тра ди ци ја обез бе ђу је чо-
ве ко во  тра ја ње и омо гу ћа ва ње го во одр жа ње у соп стве но об ли ко-
ва ном дру штву и кул тур ном обра сцу. На ус по ста вља ње вред но сти 
тра ди ци је ни су иму не, да кле ни до ла зе ће ни ти дру штве не ели те 
у од ла ску. Она је пре ка по тре ба и јед них и дру гих, а љу де, ко ји ма 
је на ме ње на и ко ји пра ве из бор од по ну ђе них ели та, она у исти 
мах и осло ба ђа и за ро бља ва. С тим у ве зи на ме ће се ин си ну а ци-
ја огра ни ча ва ју ћег од но са тра ди ци је пре ма сло бо ди. У од ре ђе ној 
ме ри тра ди ци о нал не вред но сти ко је су се те ме љи ле на ре ли ги зо-

4) Ова кав став аро гант не ин то на ци је о од лу чу ју ћим вред но сти ма соп стве не ге не ра циј ске 
ин те лек ту ал не спо соб но сти био је че сто из ло жен кри ти ци, ка ко у све ту та ко и код нас.  
''Са вре ме ни исто ри ци сти, ме ђу тим,као да ни су све сни древ но сти свог уче ња. Они ве-
ру ју..., да је тај њи хов вид исто ри ци зма по след ње и нај сме ли је оства ре ње људ ског ду ха, 
оства ре ње та ко за чу ђу ју ће но во, да је са мо ма ло љу ди ка дро да га пој ми...да је со ци-
јал ну про ме ну мо гу ће не по сред но ис пи та ти то ком са мо јед ног жи вот ног до ба. Ова је 
при ча, на рав но, чи ста ми то ло ги ја.''; Карл По пер, Бедаисторицизма, Де ре та, Бе о град, 
2009, стр. 161, 162.  ''По што је ра ни је по треб но све му доц ни јем и по што ра ни јем не 
тре ба ни шта доц ни је, то је све ра ни је услов све га доц ни јег...што је не што ра ни је, то има 
ма ње усло ва, што је не што доц ни је, има их ви ше...Све ран је не за ви ци ни од че га доц-
ни јег; све доц ни је за ви си од све га ра ни јег.''; Бо жи дар Кне же вић, Принципиисторије, 
До си је, Бе о град, 2007, стр. 342. 
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но сти, без об зи ра на удо сто је на из вор на ту ма че ња хри шћан ства, за 
ве ли ку ве ћи ну ста нов ни штва, по ста ја ле су ри ту ал на оба ве за чи ја 
је по јав ност за ме ни ла су штин ски зна чај. То вре ме до ми на ци је ира-
ци о на ли зма и ка те хи зич ке до слов но сти по сте пе но је, пред на ле том 
раз во ја екс пе ри мен тал не на у ке, по пу шта ло сво је сте ге у на ме ри да 
очу ва свој иден ти тет.5) Та да се и од нос пре ма по сто је ћим вер ским 
нор ма ма ме њао и при ла го ђа вао, по ја вио се ела стич ни ји при ступ 
ко ји је на пу штао за да те оп ште кул тур не обра сце пре да ка. Ово је 
био по че так по во ја тра ди ци је као кон вен ци је. 

Она, за раз ли ку од увре же ног, сти му ли ше ин ди ви ду а ли зам и 
сло бод ни ји при ступ за у зи ма њу ста во ва. Вред ност ко ја је, у та квим 
окви ри ма пре тен до ва ла да ус по ста ви свој кон ти ну и тет по сто ја ња, 
од но сно иден ти тет тра ди ци о нал но сти, мо ра ла је да се осве до чи у 
прак тич ној му дро сти и при ме ни и да из др жи те рет ви ше ге не ра циј-
ског ис пи ти ва ња. На овај на чин уста но вље на тра ди ци ја из бе га ва 
на пе тост из ме ђу по сто ја но сти и про ме не и ства ра ин тер ак тив ни 
од нос ме ђу њи ма, про фи ли ше по ступ ност до гра ни ца при хва тљи-
ве иде о ло ги је6), а ње на је крај ња по сле ди ца кон се квент ност у ком-
про ми су.7) Са вре ме но дру штво, са тен ден ци јом гло ба ли за ци је и 
ин те гра тив ним про це си ма, на ме тљи вим по сту ла ти ма и ар гу мен-
та ци јом си ле и, сход но то ме, од но са пот чи ње но сти, оне мо гу ћу је 
чо ве ко во оства ре ње. Са став та квог дру штва чи ни мно штво иден-
тич них је дин ки ко је у сва ком тре нут ку зна ју сво је ме сто у си те му 
вр хун ски ор га ни зо ва ног ''мра ви ња ка.''8) Чо ве ку, ње го вој лич но сти, 
пре ти гу би так соп стве но сти. Он по ста је  но ви тип чо ве ка, чо век 
ор га ни за ци је, ''раз дра га ни ро бот.’’9) Та ко оства ре но дру штво би ли 
је си му ла крум сми сле не по сто ја но сти. Из бе га ва ју се он то ло шка 

5) ''Ни јед на дру га свет ска ре ли ги ја ни је у свом ши ре њу из ван ме ста ро ђе ња пре шла то ли-
ки пут као хри шћан ска, ни ти је ијед на дру га по ка за ла та кву спо соб ност при ла го ђа ва ња 
у но вим усло ви ма, као и то ли ку сна гу и жи ла вост ис тра ја ва ња у то ме.; Ми ха и ло Ђу-
рић, СрбијаиЕвропа, Бигз, Бе о град, 2003, стр. 165.

6) ''Ево лу тив на иде о ло ги ја ра чу на са оним што је у чо ве ку и око чо ве ка на да на шњем 
ступ њу оп штег раз ви ћа, и за то се би у за да так по ста вља ход ви шем ступ њу – све сним 
и вољ ним иде њем у ко рак људ ских за јед ни ца, ко га не мо же би три без уз ди за ња ве ре 
чо ве ка у чо ве ка.''; Ми лан Грол, Искушењадемократије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2005, стр. 141. 

7) Бли же ви ди:  Ми ха и ло Ђу рић, Стихија савремености, Слу жбе ни гла сник, са бра ни 
спи си, књи га 5, Бе о град, 2009. 

8) Ви ди бли же: Ни ко ла Ми ло ше вић,  Достојевскикаомислилац, Бе о град, 1990. 
9)  Ви ди бли же: Erich Fromm, EscapefromFreedom, New Yor, 1941; Ерих Фром, Бекство

одслободе, Но лит, Бе о град, 1989.
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пи та ња, а за до во ља ва ло се им про ви за ци јом по тро шач ке зна ти же-
ље ко ја ни је пре ва зи ла зи ла окви ре кон тро ли са не ка ла кур ни це. 

ПРАГСРПСКОГИСКУСТВА

Срп ско дру штво, у вре ме ну свог мо дер ног кон сти ту и са ња, 
по чев од тзв. ‘’срп ске ре во лу ци је’’, по чет ком 19. ве ка, има ло је 
кон ти ну и ра ни про блем про на ла же ња дру штве ног кон сен зу са у 
ве зи са вред но сти ма ко је је срп ски на род, то ком сво је исто ри је, 
оства рио.  Су ко би, рат не ка та кли зме, над зи ра ни пар ла мен та ри зам, 
ауто ри тар ни ре жи ми, иде о ло шка док тир ни ра ност, на ци о нал на не-
у рав но те же ност као и дру штве на кла у стро фо би ја оне мо гу ћи ли су 
по сто јан вре мен ски кон ти ну и тет раз во ја ко ји би омо гу ћио ар ти ку-
ли са ње вред но сти. По след ње три де це ни је, ко је кар ка те ри ше по-
ку шај дру штве ног пре струк ту и ра ња од ко му ни стич ког јед но у мља, 
пре ко на ци о на ли стич ког сле по у мља до раз врат не тран зи ци је, ни су 
обез бе ди ле де мо кра ти за ци ју и кул ту ра ли за ци ју срп ског дру штва 
већ су све ли уте ме ље ње вред но сти на њи хов при мор ди јал ни крик. 
Он је, ис по ста вља се, пре са хли од јек тра ди ци је ко ју ни смо пре по-
зна ли, а на ко ју се нај че шће на ша по ли тич ка ели та по зи ва је ди но 
у на ме ри да очу ва власт јер је она из вор фи нан сиј ског пре сти жа. 
По сле ди ца то га је ри гид на ри ту ал ност, раз врат над оби ча ји ма, ин-
стру мен та ли зо ва но хри шћан ство и  па ра но ич ни аути зам. Дру штво 
је из ви то пе ри ло сво ју свр сис ход ност. Нео д ме ре но смо се уда љи ли 
од мо рал них и естет ских те ме ља дру штва ко је за у зи ма ју сре ди шње 
ме сто ка ко у ве ри та ко и у те о ри ји и на ме ра ва ној прак си дру штва 
још од Пла то на  па до са вре ме них функ ци о на ли ста. 

Кул тур ни обра зац, на тај на чин ства ран, био је нај ва жни ји чи-
ни лац мо рал не рав но те же у дру штву и ду хов ног здра вља по је дин-
ца у ње му.10) На ше дру штво, из у зет но при мет но, већ на ко Дру гог 
свет ског ра та, ула зи у сво је вр стан ис кљу чи ви кон фликт са по сто је-
ћим вред но сти ма. Ес ха то ло шка ви зи ја, на ме ра ко нач ног за до во ља-
ва ју ћег ре ше ња, увре же ност од суд ног свет ско и сто риј ског за дат ка 
ко ји дру штво тре ба да оства ри, из ди гли су на по вр ши ну ре ал ног 
по сто ја ња ре во лу ци о нар ни па тос. Ње го ва је усред сре ђе на на ме ра 
би ла да  сло ми до та та шњу  тра ди ци о нал ну струк ту ру ми шље ња и 
сва ко днев ни цу про сеч ног чо ве ка.

10) Бли же ви ди: Ми лош Ђу рић, Културнаисторијаиранифилософскисписи, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997. 
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 По сле ди ца то га је би ла зах те ва на ап со лут на по кор ност, а по-
је ди нац ко ји евен ту ал но не би раз у мео сво ју уло гу, тре ба ло је при-
ну ди ти да чи ни оно што од ње га др жа ва оче ку је, од но сно оно што 
је ну жно. Био је то про цес ства ра ња но вих вред но сти ко је су би ле 
на пу ту да омо гу ће то та ли та ри за ци ју дру штва. По слу шност ни-
је по чи ва ла на стал ној бру тал ној си ли, али се ни је ли би ла ни од-
ма зде на ро чи то пре ма цр кви.11) По сле ди ца та квог то пло-хлад ног 
дру штве ног при ти ска би ло је си сте мат ско огра ни ча ва ње сло бод-
не људ ске де лат но сти. Власт на тај на чин устро је на спро во ди ла је 
трај но, ти хо и от ме но роп ство.12) Пад иде о ло ги је, ета ти за ци ја фе-
де рал них је ди ни ца и ауто ном них по кра ји на, осве то љу би ви на ци-
о на ли зми13) и омра же ност соп стве ног оту ђе ња, до ве ли су до ра за-
ра ју ће дру штве не кри зе. Ре ха би ли та ци ја вред но сти из про шло сти, 
на ста ла у окол но сти ма ка да је ко му ни стич ки дру штве ни по ре дак 
гу био свој иден ти тет и пред во ђе на по сто је ћом ели том ко ја се при-
ла го ђа ва ла, из ви то пе ри ла је и про вин ци ја ли зо ва ла сва ку из вор ну 
иде ју.14) Жеђ за до ка зи ва њем ‘’по ти сну те’’ исти не обо га љи ла је 
кул тур ну ши ри ну и оби чај но-обра зов ну са др жи ну, а од тра ди ци је 
ство ри ла бес кру пу ло зни апа рат ин стру мен та ли зо ван од по ли тич ке 
ели те.

 Са иден тич ном си ту а ци јом су о ча ва ла се ‘’дру штве но по жељ на 
ак тив ност’’ по врат ка ре ли ги о зно сти и на ци о нал ним вред но сти ма. 
‘’Ви ше де це ниј ска  ко му ни стич ка не тр пе љи вост, па и мр жња пре ма 
све му ре ли гиј ском у срп ском на ро ду15), као и нео прав да но ку ђе ње 
све га на ци о нал ног у Ср ба, пре све га бо гат ства срп ске тра ди ци је, 
не сум њи во су до при не ли екс пло зи ји исте та кве не тр пе љи во сти и 
мр жње, као и из ра за ду го по ти ски ва не енер ги је у срп ском на ро ду, 
ово га пу та ис по ље не не пре ма се би, већ пре ма дру гим на ро ди ма и 
њи хо вом вер ском опре де ље њу.’’16) По ли тич ка ели та је ко ри сти ла 
ово ду хов но лу та ње ин те ли ген ци је, а иза зи ва ла по до зре ње и сум-
њи ча вост по сма тра ча са стра не ко ји су у пре по зна ва њу не га тив них 

11) Бли же ви ди: Рад ми ла Ра дић, Веромпротиввере,државаиверскезаједницеуСрбији
1945-1953, Бе о град, 1995.

12) Бли же ви ди: Алек сис То квил,  ОДемократијиуАмерици, Срем ски Кар лов ци, 2002. 
13) 'На род ко ји на ге но цид не од го во ри ге но ци дом, осу ђен је на но ви ге но цид.'',  Ре че ни ца 

ко ја се мо гла чу ти то ком 90 –тих го ди на про шлог ве ка у ста во ви ма по ли тич ке ели те 
Ср би је. Вла де та Је ро тић, Вераинација, Арс ли бри, Бе о град,  стр. 189. 

14) Бли же ви ди: Ра до мир Кон стан ти но вић, Филозофијапаланке, Но лит, Бе о град, 1991. 
15) Бли же ви ди:  Са во Јо вић, Утамниченацрква:страдањесвештенстваСрпскеправо-

славнецрквеод1945.до1985.године, Бе о град, 2001.
16) Вла де та Је ро тић,Вераинација, Арс ли бри, Бе о град стр. 188, 189. 
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ка рак те ри сти ка Бал ка на (чи тај до ми нант но Ср ба) ства ра ли по зи-
тив ни европ ски иден ти тет.17) Не моћ ни и ан та го ни стич ки на стро је-
ни, срп ски ми сли о ци, њи хо ви во де ћи про мо те ри, ис цр пљи ва ли су 
се у ме ђу соб ним оп ту жба ма у ве зи са по врат ком и по тра гом из гу-
бље ног на ци о нал ног иден ти те та. Док је за јед не на ци о на ли зам био 
‘’из раз екс тре ми зма’’18) не по до бан и де струк ти ван за срп ски на род, 
за дру ге је по вра так на ци о нал ним иде ја ма био не за о би ла зан. У том 
кон тек сту на ци о нал на иде ја би ла је уте ме ље на на тзв. ‘’се љач кој 
Ср би ји’’ и из ње про ту ма че ној из вор ној мо рал но сти и син кре ти-
зму при хва тљи вих на ци о нал них иде ја, без гра ђан ског са др жа ја и 
цр кве ног при су ства.19) Та ко је на ста јао је дан но ви кул тур ни са др-
жај ко ји је де лом био уми шље на оно ма то пе ја пре ђа шњег, а де лом 
соп стве ни аутох то ни ре ви зи о ни зам до ступ них вер ско-кул тур них 
са др жа ја. 

Са др жај са вре ме них вред но сти ни је од го во рио на ком плек-
сну ствар ност већ је био соп стве на сте ре о ти пи ја еха из про шло сти 
ко ја се, без мно го ана ли зе и про ми шља ња, по зи ва ла на ана ло ги је 
са про шлим. Упра во је то био рас ко рак са ствар но шћу и пут ка 
фик тив ној ре ли ги о зно сти а ти ме и пут ка на ци о нал ном илу зи о ни-
зму. ‘’Кул тур ни про цес чо ве чан ства, на рав но, ап страк ци ја је ви шег 
ре да не го што је раз вој по је дин ца, за то је те же да се овај про цес 
пред ста ви очи глед но, па за то  и не тре ба пре те ри ва ти у тра га њу за 
ана ло ги ја ма.’’20) Иако се про шлост ве ли ча ла, зах те ва ни сте ре о тип 
иден ти те та, ни је до зво ља вао да се она и ра ци о нал но до ку чи. Мар-
ги на ли зо ва ни су до стиг ну та хри шћан ска по стиг ну ћа и ис тра жи-
ва ња о на ци о нал ном иден ти те ту.21)  Иде о ло шка уобра зи ља ко ја их 
је хи рур шки од стра ни ла, ти ме је по сред но и да ље би ла дру штве на 
фор ма ко ја се ко ри сти иако су се го то во сви огра ђи ва ли од ње. У 
та квој увре же но сти ста во ва иде о ло шка ира ци о нал ност је на до ме-
сти ла ре ли ги о зност и стр пље ње ко је из ње про ис ти че. Од суд ни по-

17) ''Бал кан је по слу жио као скла ди ште не га тив них ка рак те ри сти ка на спрам ко јих је кон-
стру и са на по зи тив на и са мо хва ли са ва сли ка 'Евро пеј ца' и 'За па да'...Бал кан је остао 
кмет Евро пе, ан ти ци ви ли за ци ја, њен ал тер-его, ње на там на стра на.''; Ма ри ја То до ро ва, 
ИмагинарниБалкан, 20. Век, Бе о град, 2006, стр. 356,357.

18) Бли же ви ди: Oливера  Ми ло са вље вић, Чињеницеитумачења,дваразговорасаЛатин-
комПеровић, Хел син шки од бор  за људ ска пра ва у Ср би ји, све до чан ства 37, Бе о град, 
2010.

19) Бли же ви ди: До бри ца Ћо сић, Утуђемвеку, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010. 
20) ОдабранаделаСигмундаФројда, пе та књи га, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1970, стр. 351. 
21) Бли же ви ди: Ђо ко Сли јеп че вић, ИсторијаСрпскеправославнецркве, књи га 3, Завреме

другогсветскогратаипослењега, Бе о град, 2002.
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ду хва ти зах те ва ни су од мах, јед на ге не ра ци ја же ле ла је да ре ши сва 
го ру ћа пи та ња. Ти ме је по стао до ми нан тан кон цепт ‘’мо мен тал ног 
и пра ска вог’’22) у ве зи са до се за њем ци ље ва, а вред но сти ко је је 
на род ства рао до ко на су тра ди ци ја,  уко ли ко ни су праг ма тич не у 
да том вре ме ну.  Иако је на ту циљ ну ''јур ња ву'' још по чет ком 20. 
ве ка под се ћао и књи жев ник Ла за Ко стић, она је на кон ви ше де це-
ниј ске изо ла ци је, ме ђу са вре ме ни ци ма, по но во до сти гла не про ми-
шље ност до ет но фи ле ти зма. 

ЗЛОУПОТРЕБАВЕРСКЕНАКЛОНОСТИ

 Ет но фи ле ти зам је ис кљу чи вост, по ли ти кан ство, на ци о нал на 
еуфо рич ност и су прот но по и ма ње Хри сто вог уче ња. Оно је по мањ-
ка ње ве ре, а ис ти ца ње срџ бе, оно је са мо љу би вост и не у ме ре на са-
мо жи вост. ''А баш је би ло све у на ма и око нас пу но кр ца то Срп ства 
и брат ства! Али Срп ство ви ше све га. Је дан се мој вр шњак – чи ни 
ми се ’Ду ши ца’ - у за но су та да шње ср бо ма ни је или ав то и до ла три је 
обе смр тио се чак и уз ви ком: Ср бин је Бог!’’23). Ста но ви шта по пут 
овог, ко ја су кри ти ко ва ла за нос ет но фи ле ти зма, би ла су ми сле ћи 
та лас24),  ко ји је до но сио са со бом син кре ти зам тра ди ци је и мо дер-
ног јер је тра жио ме сто Ср ба у са вре ме ном све ту а не у изо ла ци ји 
од ње га. Ње го ву енер ги ју по спе ши ва ла је и ре ли ги о зна ми сао код 
Ср ба. ''Хо ћеш ли да до ђеш до сло бо де ра том, он да по ве ди пр во рат 
про тив се бе са мог, па ако овај рат успе шно окон чаш, уви де ћеш  да 
су сви дру ги ра то ви су ви шни.''25)  Она се кри тич ки од но си ла пре ма 
ет но фи ле ти зму – ста ву о пред но сти на ци је над ве ром, у да на шњем 
вре ме ну нај ве ћој опа сно сти гор дљи во сти срп ске иде је. Ет но фи ле-
ти зам је вред но сна не до ре че ност мо дер ног дру штва ко је ха о тич но 
тра га за сво јим иден ти те том ин стру мен та ли зу ју ћи тра ди ци ју.  

Про та го ни сти ет но фи ле ти зма, по зи ва ју ћи се на Бо га за пра во 
не ги ра ју Бо га као основ ну чо ве ко ву и на род ну  вред ност ко ја се 
огле да у не до ку че ном бо гат сву и ду хов но сти.  Љу ди су лич но сти 
и не пред ви ди ва  и нај ду бља ство ре ња. По ту ма че њу цр кве њи хов 
пад мо же да бу де под јед на ко ду бок  као што је њи хов успон пре ма 

22) Чла нак ''Наш на ци о нал ни зам'',Слога, бр. 42, 17. (30.) окот бар 1910
23) Ла за  Ко стић, ОЗмају, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1989, стр. 120-121. 
24) Бли же ви ди: Са ша Мар ко вић, Сне жа на Бе сер ме њи,  ''Кул тур ни на ци о на ли зам' у по ли-

тич кој ми сли код Ср ба по чек том 20. ве ка'', Срп ска по ли тич ка ми сао, број 4/2011, стр. 
377-394. 

25) Епи скоп Ни ко лај, Мислиодобруизлу, Линц, 2000, стр. 67. 
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Бо гу. Та пре по зна та опа сност је људ ски его цен три зам – ис тра јан и 
аро ган тан.26) Мно ги ис так ну ти пи сци, у свом вре ме ну а ак ту ел ни у 
са да шњем, ука зи ва ли су на ис ку ше ња ко ја по во дљи вост ка его цен-
три зму до но си са со бом.27) Ва пај ни ус клик је и до срп ских хри шћа-
на сна жно од јек нуо. ''Ужа сно је би ти чо век.''28) 

 ''Чо век је су пер ла тив но пот це њи ван и су пер ла тив но пре це њи-
ван. Пот це њи ван је до оча ја ња, пре це њи ван до ужа са. Пре це њи ван 
је то ли ко, да је бо го тво рен, но и пот це њи ван је то ли ко, да је ђа во-
тво рен.''29) Ет но фи ле ти зам је по ли тич ки ле ви ја тан ко ји из но ва по-
ку ша ва да ве ру при ла го ди сво јим огра ни че ним по ли тич ким ци ље-
ви ма при че му ње го ве при ста ли це упор но ин си сти ра ју на то ме да 
је ак ти ван по ли тич ки жи вот је ди ни на чин да се иде је хри шћан ства 
оства ре у дру штву ко је опет, без њих не ми нов но про па да. 

У овом кон тек сту пре не бе га ва ју се две основ не те ко ви не мо-
дер ног дру штва. Нај пре та да по ли ти ка одав но ни је  ''по ли тич ка 
фи ло зо фи ја'' чи ја је осно ва све о бу хват ни ми са о ни си стем о људ-
ском жи во ту уоп ште, већ је ''усме ре ност ка мо ћи.''30) ''По ли ти ка је 
нај жи вот ни ји и нај свој стве ни ји из раз чо ве ко ве не са вр ше но сти и 
не до вр ше но сти, због то га што стал но и сву да по сто ји мо гу ћост су-
ко ба и бор бе ме ђу љу ди ма, што стал но и свуд има по је ди на ца и 
дру штве них  гру па ко ји ути чу или на сто је да ути чу на по на ша ње 
дру гих  при ла го ђа ва ју и ћи се ви ше или ма ње успе шно си ту а ци ји 
у ко јој се на ла зе и би ра ју ћи с ма ње или ви ше про ми шље но сти и 
од го вор но сти нај по де сни ја сред ства за по сти за ње же ље них ци ље-
ва.''31) 

САДРЖАЈВЕРЕ–ИНСПИРАЦИЈАВРЕДНОСТИ

Дру га бит на ка рак те ри сти ка је да је хри шћан ство, без об зи-
ра на мно го број не тре нут не и иза зо ве у про шло сти, ши ри на ко ја 

26)  ''Пра во слав ним под ви гом ве ре чо век вас кра са ва се бе из гро ба его и зма: его цен три зам 
сво га ра зу ма, его цен три зам сво је во ље и ср ца по бе ђу је хри сто цен три змом под ви га ве-
ре.'' Ју стин По по вић, ФилософијаирелигијаФ.М.Достојевског,ДостојевскиоЕвропи
исловенству, Ма на стир Ће ли је, Бе о град, 1999, стр. 114.

27)  Мно го број на ис ку ше ња би ла су де ло ''про кле тог про бле ма лич но сти'' ка ко је До сто јев-
ски пи сао. М.Ф. До сто јев ски,  Дневникписателја, стр. 458.

28)  Ава Ју стин, философскеурвине, Бе о град, 2010, стр. 5. 
29)  Ју стин По по вић, ФилософијаирелигијаФ.М.Достојевског,ДостојевскиоЕвропии

словенству, Ма на стир Ће ли је, Бе о град, 1999, стр. 19
30)   Кон ста та ци ја Мак са Ве бе ра – при мед ба С.М. 
31) Ми ха и ло Ђу рић, Стихијасавремености, Слу жбе ни гла сник, са бра ни спи си, књи га 5, 

Бе о град, 2009, стр. 182.
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те шко мо же да ста не у ску че не окви ре по ли ти кант ских ин те ре са 
а да се при том, без об зи ра и на нај и скре ни је по ште не на ме ре, не 
де фор ми ше. ''Пра во слав на фи ло зо фи ја је умет ност над умет но сти-
ма и на у ка над на у ка ма.''32) ''Ка ко је не из мер на му дрост Бож ја! И 
ни шта јој ни је рав но у не из мер но сти осим љу ба ви Бож је. Ко ли ко 
је ве ли ка му дрост и љу бав Бож ја, по ка за на у ствар ној при ро ди!''33) 
''Дух Све ти је Бог ко ји је увек исти и не ме ња се. Он је Исти на ко ја 
је увек до след на се би. Као што су исти не ве ре, дог ма ти, од Бо га и 
за то не из мен љи ви, та ко је и са ко а нон ским про пи си ма и етич ким 
пра ви ли ма...Они се мо гу са мо по ступ но на ла га ти, пре ма ду хов ном 
уз ра сту вер них и при ли ка ма вре ме на, мо гу се из не ти и обра зло жи-
ти са вре ме ним је зи ком, али се њи хо ва су шти на не мо же ме ња ти.''34)

 Ве ра је ду шев на по тре ба чо ве ка ко ја има за мах све о бу хват-
но сти и из над је до ма ша ја со ци јал них по став ки и по ли ти кант ских 
ана хро но сти. Она на ме ра ва да ути че на љу де као но си о це дру штве-
них ак тив но сти, али је вр ло уз др жа на пре ма би ло ка квом са вре ме-
ном ту ма че њу по сту ла та ве ре без ње ног све стра ног по зна ва ња. С 
об зи ром на то да се ве ра жи ви и спо зна је то ком жи во та, те шко је 
пре у зе ти на се бе од го вор ност о спо зна ји  у пот пу но сти и да, по зи-
ва ју ћи се на ве ру, по је ди нац мо же дру штве но да де лу је, а да то не 
бу де пре по тент но и ан ти хри шћан ско. Тим пре те жи на не при ме ре-
не по ли ти за ци је ве ре, на осно ву европ ског ис ку ства у про шлом ве-
ку, уко ли ко се укр сти у ''су да ру ста во ва'' са дру гим иде о лош шким 
и ира ци о нал ним по ли ти ко ма ни ја ма мо же до ве сти до не са гле ди вих 
кон се квен ци. Не у рав но те же на сло бо да ис ка за на кроз тзв. мак си-
мал ну то ле ран ци ју, а ко ју нај че шће упра жња ва ју по је дин ци и гру-
пе не до ра сли у ве ри, во ди ка ис кљу чи во сти ста во ва и по ли ти ци без 
ком про ми са.35) Из ал тру и зма, уко ли ко је so li lo qu ia и са мо са при-
зву ком ху ма ни зма, а без са ми ло сти и искре ног са о се ћа ња, под се ћа 
те о ло ги ја, вр ло ла ко мо же да се скли зне у осве ту не схва ће ног над 
не до стој ни ма са ми ло сти.

32) Ју стин По по вић, Догматикаправославнецркве, Ма на стир Ће ли је, Бе о град, 2003, стр. 
10.

33) Ни ко лај Жич ки, Омилије, Линц, 2001, стр. 48.
34) Па три јах Па вле, Данамбудујаснијанекапитањанашевере, Бе о град, 2007, књи га II, 

стр. 64.
35) ‘’Ако се су коб ра ци о нал ног и ира ци о нал ног и мо же то ле ри са ти, кон фликт из ме ђу две 

‘’ира ци о нал не ствар но сти’’ , ка кву је свет до жи вео за вре ме Адол фа Хи тле ра, опо ми ње 
нас да се ап со лут на то ле ран ци ја из ро ђа ва у нај по губ ни ју не то ле ран ци ју и ко лек тив ну 
не сре ћу.’’; Ра до мир Ђор ђе вић, ‘’Ре ли ги ја, цр ква, др жа ва – фи ло зоф ски при ступ’’, при-
ре ђи ва чи: Вла де та Је ро тић, Ми ро слав Ива но вић, Религијаизмеђуистинеидруштвене
улоге, Де ре та, Бе о град, 2009, стр. 271. 
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Пред став ни ци пра во слав не ве ре код Ср ба, и са ми под ло жни 
ис ку ше њу мо гућ но сти три јум фал ног по врат ка, ни су за не ма ри ва ли 
овај про блем. Они су му по све ти ли до стој ну па жњу у на ме ри да 
очу ва ју ин те гри тет су шти не ве ре, не бе же ћи и од иза зо ва по гре-
шног соп стве ног ис ка за. Овај иза зов ту ма че ња ве ре у чо ве ко вој со-
ци јал ној ак ти ви за ци ји под се ћа на пи та ње до след но сти у хри шћан-
ском уче њу и мо гућ но сти ње го вог при ме ре ни јег пред ста вља ња 
са вре ме ни ци ма, а узи ма ју ћи у об зир окол но сти у ко ји ма се њи хов 
жи вот од ви ја. То је од нос акри ви је36) и ико но ми је37). Акри ви ја је 
до след ност у Хри сту и цр кви, тра ди ци ја ко ја тра је ви ше ве ко ва и 
устру ча ва се не ка носнких про бо ја. ‘’Тра же ње од се бе и од дру гих 
пу но и тач но ис пу ња ва ње за по ве сти Бож јих, да тих у Све том пи сму 
и ка но ни ма Цр кве, ра ди Цар ства не бе ског и спа се ња ду ше, ето то 
је прин цип акри ви је.’’38) Са дру ге стра не, иако има ви ше сми сља39), 
ико но ми ја је над зи ра ни и опре зан по ку шај чо ве ка у ве ри да свој 
до мет у ве ри пре не се, на при ме рен на чин, они ма ко ји се ве ри тек 
окре ћу или по ку ша ва ју да у њој про на ђу сми сао за ствар ност из ко-
је до ла зе. Ико но ми ја је за пра во про по вед до след не и ка нон ске ве ре 
ока рак те ри сан ела стич но шћу по треб ном у исто риј ском вре ме ну и 
иза зо ви ма ко је оно со бом но си.40) ‘’Све ти Ата на си је Си на ит ка зу је 
слич но: ‘Опет ве лим да кад се до ђе до упо тре бе по ико но ми ји, не 
тре ба у све му да бу де, не го да бу де по снис хо ђе њу и у ци љу спа-
се ња не ких.’’41) Пра во слав на цр ква, јед на од њих и Срп ска пра во-
слав на цр ква, на тај на чин не пре ста но оса вре ме њу је свој при ступ 
и по ку ша ва да де ман ту је оп ту жбе да је ри гид на, око шта ла и ан ти-
мо дер на. Ве ра, у овом ту ма че њу, жи ви у вре ме ну а чу вар је тра-
ди ци је.  ‘’У при ме ни ико но ми је ни ка ко не тре ба гле да ти по ку шај 
да се из бег не вр ше ње за по ве сти Бож јих, или ка нон ских про пи са, 
не го обрат но, њи хо во из вр ше ње....И је дан и дру ги прин цип, акри-

36) ''Акри вис'' – та чан, бри жљив, мар љив, тач но по сту па ње на де лу. 
37) Ико но ми ја (гр. οικονομια, лат. dis pen sa tio, до мо строј, про ми сао, упра вља ње, ру ко во ђе-

ње, план, на црт, раз ре ше ње), http://www.sve to sa vlje.org/bi bli o te ka/rec nik/I.htm. 
38) Па три јарх Па вле, Православљеусавременомсвету, Бе о град, 2010, стр. 25. 
39)  http://www.sve to sa vlje.org/bi bli o te ka/rec nik/I.htm, Бли же ви ди и Па вле Ев до ки мов, Пра-

вославље, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009. 
40) Чо ве ко ва гор дљи вост и са мо жи вост опа сни ја је код уми шље ног ве ру ју ћег не го код 

оног ко ји је де кла ри са ни аг но стик и не вер ник. По зна та је при ча да ка да је је дан по зна-
ти хри шћан ски те о лог до шао на јед ну три би ну да при ча о ла жи ма код ве ру ју ћих, ње-
го во пр во пи та ње упу ће но пре пу ном ауди то ри ју му би ло је: Ко је про чи тао мо ју књи гу 
о гре ху ? Зна чај број при сут них је по ди гао ру ку, а та да је пре да вач ре као (па ра фра зи ра-
но): У ре ду је са да мо же мо да при ча мо о те ми три би не – ла жи ма, с об зи ром на то да ја 
ни сам на пи сао књи гу о гре ху и ви ни сте мо гли да је про чи та те.''

41) Па три јарх Па вле, Православљеусавременом..., стр. 30. 
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ви је и ико но и је, Цр ква при ме њу је у истом ци љу, спа се ња вер них 
вр ше њем за по ве сти Бож јих, али узи ма ју ћи у об зир њи хо ве мо ћи и 
окол но сти жи во та.’’42) Гра ни це ико но ми је пре на прег ну те су и из ло-
же не су ла тент ној на пе то сти. Ико но ми ја у пре на гла ше ној рев но сти 
да по мог не не у пу ће ни ма и бр зо пле то сти43) да им се омо ли  мо же да 
иза ђе ван окви ра акри ви је, та да је она ни шта дру го до пра зно сло-
вље ко је тру је а не се је. Упу ће ност у ве ру не де ша ва се пре ко но ћи, 
а по не кад не мо же да се за па ти ни ти на кон де це ни ја, а ка мо ли го-
ди на искре ног ра да.44) По сто ји сво је вр сна ди ја лек ти ка из ме ђу све-
ште ни ка ко ји про по ве да и оног ко ме је по у ка упу ће на. До ко је ме ре 
по пу стљи вост и при ла го ђа ва ње све ште ни ка ка чо ве ку ко ји же ли 
да ве ру је тре ба да иде, а ка ко би је он ка нон ски схва тио упр кос 
опа сно сти да је у сло бо ди свог по вр шног или чак и про ду бље ног 
вер ског вас пи та ња не зло у по тре би, ото вре но је пи та ње и за про по-
вед ни ка и по слу ша ни ка.45) Мла ди љу ди ко ји су, че сто за раз ли ку од 
сво јих ин до лент них ро ди те ља али и ста ри јих пре да ка, спрем ни да 
свој на ци о нал ни иден ти тет осве до че кроз при вр же ност пра во сла-
вљу тру де се да по ру ке пра вил но раз у ме ју. Ипак део њих, у осе ћа ју 
сна ге и не до стат ку смер но сти, ири ти ра ни ак ту ел ним по ли тич ким 
по ста мен том46), уз при вид ни по зив на Бож ју по моћ пред по ста вља 

42)  Исто, стр. 33. 
43) ‘’Бо жан ски про ми сао је не пре кид но деј ство му дро сти, до бро те, љу ба ви и све мо ћи 

Бож је; деј ство ко јом Бог над гле да, чу ва и одр жа ва би ће и си ле сво јих ство ро ва, упу ћу је 
их крај њем ци љу, по ма ђе сва ко ме до бру, а об у зда ва или ис пра вља зло не спу та ва ју ћи 
слоб ду тва ри.’’; Ју стин Ће лиј ски,  Догматикаправославне цркве, књи га 1, Бе о град, 
2003, стр. 339. 

44) ''О три пред ме та не жу ри да го во риш: о Бо гу- док не утвр диш ве ру у Ње га, о ту ђем 
гре ху – док се не се тиш сво га и о су тра шњем да ну – док не сва не.''; Епи скоп Ни ко лај, 
Мислиодобуизлу, Линц, 2000, стр. 7. 

45) Ди ја лек ти ка та квог отво ре ног ти па је сте са вре ме на по ли ти за ци ја по кре та Две ри ко ји је 
2009. го ди не, за свој до бро твор ни рад, до био Ар хи је реј ску гра ма ту за до та да шњи це ло-
ку пан рад и на ко ју се по зи ва и да нас, без об зи ра на но во на ста ле окол но сти... .'' Ср би ја 
про па да не за то што је еко ном ски про па ла, већ на пр вом ме сту за то што је мо рал но 
по ср ну ла. Сма тра мо да ве ра по ма же љу ди ма да са чу ва ју свој образ и по ште ње, као и да 
схва те да и над њи ма има не ко ко «од го ре ви ди све». При ме тив ши ви ше го ди шњи рад 
Две ри на кул тур ном, али и со ци јал ном и ху ма ни тар ном пла ну (до бит ни ци смо и на гра де 
Ве чер њих но во сти за ху ма ни тар ни под виг го ди не у ак ци ји «Кад би хле ба би ло ви ше» за 
на род не ку хи ње на КиМ), бла же но по чив ши Па три јарх срп ски Па вле нам је 2009. го ди не 
по да рио Ар хи је реј ску гра ма ту за це ло куп ни рад. Сви ма на ма у Две ри ма, то је нај дра же 
и нај дра го це ни је при зна ње. Сво јом скром но шћу, љу ба вљу и по жр тво ва но шћу, Па три-
јарх Па вле је сви ма на ма оста вио не пи са ни за вет да сле ди мо ње гов при мер. Дај Бо же 
да бар де ли мич но успе мо у то ме. Ин сти ту ци о нал не ве зе Две ри са СПЦ не по сто је, али 
одр жа ва мо нај ва жни ји кон такт са Цр квом, а то је у Све тој ча ши ка да се при че шћу је мо''.  
 http://www.dve ri srp ske.com. 

46) ''До га ђа ња на на шој по ли тич кој сце ни су муч на. Ни ко ни је за до во љан. И опо зи ци ја и 
власт су од раз оп штег на шег ду ха и мен та ли те та. Ни ин сти ту ци је у др жа ви ни су ни-
шта бо ље. Али, бу ди мо ре ал ни, све то пред ста вља сли ку свих нас...дру штва у це ли ни.''; 
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Хри сту на ци ју. Ту је за ме так ис кљу чи во сти, де ва сти ра ња, дис кри-
ми на ци је, си му ла кру ма и иде о ло шке уобра зи ље о дру штву.47) Ова-
ко усво јен по глед на ве ру бес при мер на је по др шка у мо ти ва ци ји 
на ци о на ли зма чи ји је основ ни на бој шо ви ни зам и ис кљу чи вост. 
Та кав став ни је по ни као из ве ре ни ти ње не ин сти ту ци о нал не пред-
став ни це цр кве. Он је по зив на од ма зду и ре ван ши зам, вред но сти 
ду бо ко ан ти пра во слав не, чак и ако на о чи глед има раз ло га за та кав 
чин. Цр ква је упо зо ра ва ла на та кав дру штве ни про цес. ‘’Чу ва ти се 
тре ба у овом смут ном вре ме ну ика кве бе сми сле не и без ум не од ма-
зде, као што не ра зум ни по че ше да чи не про тив џамијa, у Бе о гра ду 
и Ни шу. Да се бра ни мо од зла и зло чи на ца, али не на не људ ски на-
чин или да не дa Бог, чи ње њем зла и не чо ве штвом на на чин на ко ји 
то зло чин ци чи не.''48) Ово  је кон цепт иде о ло шког дру штва на ко ји 
су мно ги са вр ме ни ци ука зи ва ли, пре не го што је би ло ја сно да, у 
ат мос фе ри ис кљу чи во сти, њи хов кон цепт по ли тич ког ком про ми-
са ни је мо гао да за жи ви. ''Стро го кон тро ли ра на ин фор ма ци ја се у 
исто ври је ме ис ка зу је као са зна ње што га на ме ће иде о ло ги је јед-
не по ли ти ке и као из вор дру штве не ста бил но сти. Из јед на ча ва ње 
сло бо де ин фор ма ци је са про чи шће ном ин фор ма ци јом пред ста вља 
стал ну по тре бу иде о ло шког дру штва.''49)   

Та ква пост мо дер ни стич ки и пост се ку лар ни при ступ са нео тра-
ди ци о нал ним при сту пом ве ри по зи ва се на Бо га али у ње му про-
на ла зи  лик идо ла ко ме се кла ња до идо ло по клон ства50), а не лик 
Бо го чо ве ка ко јег сва ко од нас тра жи не за то што је да лек већ што је 
при су тан али је је ди но до сту пан кроз вер ско са о се ћа ње.  ''Ве ра је 

Ин тер вју Ра до ва на Би о гви ћа, про де ка на на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. http://
www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/280418/Ne ma-pre ceg-po sla---od-do brih-od no sa-sa-su se di ma. 

47) У на шем  про јек ту по гле да на на у ку ве ра ни је су прот ста вље на ми шље њу, шта ви ше 
ње го ва је осве до че на по др шка и за штит ник чо ве ка и дру штва од бес по го вор не иде о-
ло ги је. ''...Ако иде о ло шки го вор уоппште још за слу жу је да се на зо ве ми шље њем. Јер, 
ње го ва је бит на од ли ка упра во на сто ја ње да се бес по штед но са тре, да се бес по го вор но 
ли кви ди ра сва ко пој мов но-дис кур зив но ми шље ње.'': Ми ха и ло Ђу рић, Изазовнихили-
зма,искустворазлике, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1997,  стр. 169.

48) Апелсаванредног,проширеногзаседањаСветогАрхијерескогСинодаСрпскеправо-
славнецркве,поводомпогроманаКосовуиМетохији, 18. Март 2004; http://www.spc.rs/
old/Ve sti-2004/03/18-3-04_c01.html. 

49) Јо ван Ра шко вић, Лудаземља, Бе о град, 1990, стр. 115. Ви ди бли же: Са ша Мар ко вић, 
''Дис курс о на ци о нал ном иден ти те ту Ср ба у Хр ват ској по чет ком 90-тиг го ди на про-
шлог ве ка'', ЗборникрадоваСрпско-Хрватскиодносиу20веку–двадесетгодинаод
почеткарата, Но ви Сад, 2011, стр. 57-75. 

50) ''Ве руј и не ис тра жуј“ (па ро ла не по зна тог по ре кла)!). Ве ра је ов де сле па. Ап со лут но 
по што ва ње ауто ри те та. Та ква ве ра је идеј ни те мељ сва ког то та ли та ри зма: иде о ло шког, 
по ли тич ког, ре ли ги о зног.''; Ин тер вју про то је ре ја ста вро фо ра др Ра до ва на Би го ви ћа, 
''Ве ра у пост мо дер ном и пост се ку лар ном све ту'', Ра дио Све ти го ра, 30. 10. 2011. http://
ra di o sve ti go ra.wor dpress.com/2011/10/30/. 
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'при нос', да ри ва ње. Ко нај ви ше ве ру је, тај нај ви ше да је.'' 51) Вас пи-
та ва на ван ми љеа хри шћан ства, мла дост ко ја и про на ђе вред но сти 
ве ре ви ди их у фраг мен ту оли че ном у оства ре њу ци ље ва сво је на-
ци је. При том се за бо ра вља су шти на це ло жи вот ног хри шћан ског 
при сту па у ко јем је вас пи та ње би тан сег мент ства ра ња лич но сти. 
''Ов дје се не ра ди о ма лим ства ри ма, ов дје је ри јеч о на чи ну жи вље-
ња ци је ле ва се ље не. Вас пи та вај га да да је пред ност мла ђем бра ту 
ако га има; ако не ма ње га он да – слу зи. Јер ово је при мер нај ве ћег 
му дро љу бља. На тај на чин, да кле, укро ћуј гнев да би у на ма ра-
ђао сми ре не  по ми сли. Јер, кад ни је ни за шта стра сно ве зан, кад не 
на но си ште ту, кад не тре ба ис цје ље ња, кад се не нер ви ра ка да се 
дру го ме ука зу је по што ва ње, ода кле ће се он да гњев рас па ли ти.''52) 

Ова хри шћан ска ин тен ци ја по ја вљу је се и у мо ра ли зму ан ти-
ре ли ги о зних дру штве них по ста ме на та. У том слу ча ју, ко ји је че сто 
пре по знат, по ја вљу је се си ту а ци ја у ко јој се са вре ме на гра ђан ска 
ми сао се ку лар но ор јен ти са на, на сла ђу је мо рал ном кри ти ком на ци-
о на ли зма с об зи ром на то да се овај не при др жа ва хри шћан ског 
по и ма ња чо ве ка. Па ра док сал ност овог кон цеп та огле да се у ме ђу-
соб ним оп ту жба ма за нео ства ре ни ху ма ни зам услед не при хва та ња 
хри шћан ске тра ди ци је од ко јег су оба стре мље ња под јед на ко уда-
ље на. ''''Про блем на шег на ро да је што ни је ре ли ги о зан, да је ре ли-
ги о за ни тај би рас по ред вред но сти био дру га чи ји, це на људ ског 
жи во та би би ла ви ша и мно го би ма ње би ло на си ља.''53) 

Сво јим по ступ ци ма, на тај на чин са свим су прот но од оног што 
же ле или при хва та ју да же ле, по ли тич ки ин стур мен та ли зо ва ни 
по кре ти да на шње срп ске де сни це има ју тен ден ци ју по др шке још 
одав но пре по зна тих ста во ва Ди ми три ја Хо ма ти ја на, нај ве ћег кри-
ти ча ра по сту па ка Све тог Са ве. Хо ма ти јан је Са ви за ме рао да ''пре-
ви ше во ли род срп ски, ви ше не го Ису са Хри ста.'' Хри шћан ска тра-
ди ци ја код Ср ба по зна та и као ''Све то са вље'' упра во је уте ме ље на 
на хри шћан ској уни вер зал но сти и бо го ли кој чо ве ко вој лич но сти.  
''Као бла го дат ни брат Хри ста, Са ва је при ла зио сви ма кр ште ним 
на ро ди ма као бра ћи Хри сто вој, а не као стра нац стран ци ма. '' Од-
но сно ''тво рио је ка ко је го во рио'' – ка ко је пи сао Са вин би о граф 
Те о до си је. Би ла је то ''де лат на љу бав'', ка ко ју је ту ма чио Си ме он 

51) Исто.
52) Све ти Јо ван Зла то уст, Осујетиикакотребародитељидаваспитавајудецу, Ма на стир 

Острог, 2010, стр. 190, 191. 
53) Oливера  Ми ло са вље вић, Чињеницеитумачења,дваразговорасаЛатинкомПеровић, 

Хел син сшки од бор  за људ ска пра ва у Ср би ји, све до чан ства 37, Бе о град, 2010, стр. 125.
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Но ви Бо го слов.54)  ''На ро ди су то осе ћа ли и за то су Са ву с љу ба вљу 
при ми ли, с по што ва њем слу ша ли и с ту гом ис пра ћа ли. О ни је хо-
дао по све ту да про сла вља срп ски на род но да про сла вља Хри ста, 
љу бав над љу ба вљу. Због то га је свет за во лео ње га и ње гов на род 
због ње га.''55) Хри шћан ство ни је пре по зна ло ни ти је дан на род као 
спе ци фи чан и бли жи Хри сту од дру гих. Ка ко  је ис ти цао ру ски ре-
ли ги о зни ми сли лац Мак сим Та ре јев ''...ниг де у са чу ва ним спи си ма 
Но вог за ве та не сто ји  да је Он обе ћао спа се ње на ро ди ма, већ са мо 
оним по је дин ци ма у  'сви ма на ро ди ма све та' ко ји се кр сте у име 
Оца, Си на и Све тог Ду ха.''56) У том сми слу и оди ше про по вед ре-
ли ги о зних срп ских ми сли ла ца на ко је се де сни чар ске ор га ни за ци је 
по зи ва ју че сто и не по ста вља ју ћи пи та ње о то ме где је су шти на.
''Љу бав је од Бо га, и сва ки ко ји љу би од Бо га је ро ђен и зна Бо га. 
А ко ји не љу би не зна Бо га: јер Бог је љу бав... „Бог је љу бав и ко 
оста је у љу ба ви у Бо гу оста је, и Бог оста је у ње му''57)

ИСКУШЕЊАНЕДОРЕЧЕНОСТИ
ИОГРАНИЧЕНОСТТУМАЧЕЊА

Са вре ме но срп ско дру штво тр пи и под сти че, ви ше не го што 
пре ва зи ла зи ду бо ку кри зу соп стве ног иден ти те та. У та квој си ту а-
ци ји еви дент на је по све ће на скло ност епо ха ли за ци ји сва ки да шњи-
це и зна ча ја соп стве не ин те лек ту ал не пер цеп ци је. Ра зи сто ри ја58), 
но во от кри ве ни тер мин, сво јом гран до ма ни јом ко ја је по не ки ма 
по и сто ве ће на са мит ском пред ста вом59) и од суд ном пи шче вом ин-
тер пре та ци јом, на ма нај че шћим по сма тра чи ма или по слу шним 
след бе ни ци ма ре до сле да до га ђа ја, оста вља вр ло су жен про стор 
мо гу ћег лич ног раз у ме ва ња, а ну ди по тре бу за след бе ни штвом. 
Реч ник ту ма че ња по ја ва са вре ме ног про ми шља ња срп ског иден-
ти те та до пу њен је пој мо ви ма ко ји ма се при пи су је ес ха то ло шка 
од ред ни ца и од суд ни ка ра крет. На тај на чин кре а то ри са да шњи це 

54) Ја ро слав Пе ли кан, Хришћанскопредање,Историјаразвојадогмата,  3. том, Слу жбе ни 
гла сник,  2010, стр. 319. 

55)  Ни ко лај Ве ли ми ро вић,  ЖивотСветогСаве, Де ре та, Бе о град, 1999. 
56)  Вла де та  Је ро тић, Вераинација ...стр. 155. 
57)  Је ван ђе ље по Јо ва ну, 4, 7-8. 
58)  Бли же ви ди: До бри ца Ћо сић, Босанскират, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012. 
59)  ''Мит је део ва ше исто риј ске све сти, али да кроз два ве ка срп ску сред ње ве ков ну др жа-

ву узи ма те као осно ву за те ку ћу по ли ти ку, то ствар но во ди у јед ну, хај де да нај бла же 
ка жем, ду бо ку ин те лек ту ал ну и мо рал ну кон фу зи ју.''; Oливера  Ми ло са вље вић, Чиње-
ницеитумачења,дваразговорасаЛатинкомПеровић, Хел син сшки од бор  за људ ска 
пра ва у Ср би ји, све до чан ства 37, Бе о град, 2010, стр. 125. 
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узур пи ра ју про шлост јер, по њи ма,  до њих у њој ни је ни шта ре ша-
ва но и ти ме ни по да шта ва ју исто риј ски кон ти ну и тет и ње го ву ин-
тер пре та тив ну пра вил ност. Ства ра се сли ка да је бли ска до га ђај на 
про шлост не до ступ ни ја и оп те ре ћу ју ћа за обич ног чо ве ка и  отва ра 
се пут ели ти стич ком пред вод ни штву од стра не ода бра них. Њи хо ва 
уло га, иако про кла мо ва но па три от ска, за пра во је упо до бље на ''ка-
фан ском ди ва ну'' ко ји има вре ме на за са мо жи ву сли ку и пред ста ву 
ко ја уз њу сле ди, без по тре бе за кра јем али уз уми шље ност прав-
до љу би во сти.  Са мо за во дљи вост про ис те кла из зна ча ја соп стве не 
уло ге, ре чи та је и не пре за од упе ча тљи вих тер ми на и ''ве ли ких ре-
чи'', че сто ме ђу соб но кон фрон ти ра них и ци нич но ап стра хо ва но их 
из хри шћан ске тра ди ци је или ње не ми то ман ске пред ста ве. ''Нај те-
же је би ти ве ран осра мо ће ном на ро ду, као што је те шко би ти ве ран 
осра мо ћен си ну и ћер ки или осра мо ће ним ро ди те љи ма... Об ма ну-
ти смо да кле сви...Ср би ће по бе ди ти пат њом. Пат њом и тр пље њем 
не па ме ћу. ..''60) Кон гло ме рат иде ја ко је оди шу кон фу зи јом и де зор-
јен ти са ном по ру ком сна жно су упо ри ште да у зе мљи тран зи ци о-
ног кре та ња, ка ква је Ср би ја, са број ним про па лим при вред ним 
и кул тур ним про јек ти ма и из не ве рим на да ма о  бо љит ку по ја ви 
дру штве на а ти ме и по ли тич ка по тре ба ослон ца у вред но сти тра-
ди ци је чи тај упо до бља ва њу ве ре. Про тив ни ци ова квог де ва сти ра-
ња вред но сти и ве ре тре ба ју да бу ду гла сни ји, али је њи хов из бор у 
скла ду са ре чи то шћу ста ло же ног и при бра ног ин те лек ту ал ца ко ји, 
све стан сво јих вред но сти, на ма ло то га пре тен ду је, а ти ме на мно го 
то га ути че.61)

Ана хро ни исто ри зам или ра ци о нал ни ни хи ли зам62), до ве ли су 
да на шње срп ско дру штво до рас кр сни це са ко је не зна ку да да кре-
не јер не зна от куд је и до шло. Омла ди на је у при мет ном без на ђу и 
по при лич но је збу ње на не по сто је ћим ута ба ним ста за ма тра ди ци о-
нал них вред но сти. У та квој си ту а ци ји  она је скло на крај но сти ма 

60)  До бри ца Ћо сић, Босанскират, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 60, 150, 172. 
61)  ''...Он да сам про чи тао и фа мо зни ДневникоКосову. По гре шни ју по ли ти ку не мо же те 

сми сли ти ни спро ве сти. И та да сам се по но во уве рио: ако хо ћеш да се ба виш до бром 
по ли ти ком, ра ди све су прот но од До бри це'''; ''Да ви тељ из кру га двој ке'', ин тер вју са 
Ви до са вом Сте ва но ви ћем, НИН, број 3195, 22. март, 2012.

62)  ''У вр тло гу ни хи ли стич ког кре та ња про па да чи та ва тра ди ци о нал на кул ту ра за хва љу ју-
ћи ко јој је чо век жи вео у уве ре њу да по сто ји не ко над зе маљ ско или над не бе ско цар ство 
сми сла, да по сто ји је дан уре ђе ни сми са о ни по ре дак, да по сто ји је дан тран сцен ден ти 
свет, свет иде ал них ли ко вал или веч них су шти на на ко ме се, у крај њој ли ни ји, др жи и 
осни ва ово зе маљ ски свет не са вр ше них, про мен љи вих и про ла зних ства ри и по ја ва.''; 
Ми хај ло Ђу рић, Изазов нихилизма, искуство разлике, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
1997, стр. 169. 
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уско на ци о на ли стич кој у окви ру ко је је ве ра иде о ло ги ја  или син-
кре ти стич ко ин тер на ци о нал ној у окви ру ко је до ми ни ра ате и зам. 
Ту ма че ње ве ре, у оба слу ча ја, је су прот но хри шћан ској тра ди ци ји 
и уче њу. У на ци о на ли стич кој уобра зи љи ре ли ги ја је бес по го вор-
но идо ло по клон ство63), а у ана ци о нал ном ин тер на ци о на ли зму до-
ми ни ра ве ра у без вер је.  И јед на и дру га ал тер на ти ва под јед на ко 
су де струк тив не и озбиљ на прет ња оп стан ку дру штва у мо дер ном 
вре ме ну. 

По вра так пре по зна том, при сут ном по по зи ву али не и по су-
шти ни, кул тур ном на ци о нал ном и вред но сном обра сцу тре ба да 
је пут дру штва ко је је из не ве ри ло се бе и сво је прет ке. ''Кад је реч 
о кул ту ри јед ног на ро да, мо ра ју се узе ти у об зир све гра не ње го-
вог ду хов ног жи во та: не са мо ње го ва на у ка не го исто та ко ње го ва 
ве ра и мо рал, ње го ва књи жев ност и умет ност, ње го ва по ли ти ка и 
пра во, ње го ва вој ска и при вре да, ње го ви оби ча ји и за ба ве.''64) За 
чо ве ка у та ко од ре ђе ном дру штву ху ма ност је нај ви ша вред ност и 
огле да се у хо ли стич ком при сту пу.  ‘’Чо веч ност чо ве ка ни је ње го ва 
при род на од ре ђе ност, већ ње гов кул тур ни за да так, ње го во ду хов но 
од ре ђе ње.’’ 65) Уло га цр кве,  као ин сти ту ци о нал ног но си о ца ве ре, у 
по тра зи за дру штвом кул ту ре,  не за о би ла зна је. Ме ђу тим, по ли ти-
за ци ја цр кве је крај ње опа сна. Је ди ни на чин да се то из бег не а при 
том да се аде кват но со ци ја ли зу је уло га цр кве у дру штву је су ње не 
ху ма ни тар не ак тив но сти ко је дру штво пре по зна је као соп стве ну 
стра те ги ју из ла ска из кри зе иден ти те та.66) 

Мо за ик дру штве них вред но сти је ди но је мо гу ће от кри ти пу-
тем тра ди ци је као пред у сло ва са вре ме ног, при че му је ве ра са-
став ни сег мент тра ди ци о нал ног упо ри шта иден ти те та дру штва. И 
са вре ме на свет ска ис тра жи ва ња ука зу ју на ре ли ги о зни по ста мент 

63)  ‘'На ци о на ли зам, по пут сва ке ре ли ги је, уво ди у игру не са мо во љу, већ и ин те лект, 
има ги на ци ју и емо ци је. Ин те лект кон стру и ше јед ну спе ку ла тив ну те о ло ги ју или ми то-
ло ги ју на ци о на ли зма. Има ги на ци ја је из гра ди ла не ви ђен сви јет око вјеч не про шло сти 
и ни кад пре ки ну те бу дућ но сти вла сти те на ци је...по што је на ци о на ли зам, опет по пут 
сва ке дру ге ре ли ги је со ци ја лан, и ње го ви ри ту а ли су јав ни, а из во де се у име и за спас 
за јед ни це.''; Ду шан Кец ма но вић, Рационалноиирационалноунационализму, 20. век, 
Бе о град, 2004, стр. 126. 

64)  Сло бо дан Јо ва но вић, Културниобразац, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, стр. 42.
65)  Ми хај ло Ђу рић,Хуманизамкаополитичкиидеал, Слу жбе ни гла сник, књи га 2, Бе о-

град, 2009, стр. 351.
66)  У том кон тек сту тре ба по сма тра ти Пот пи сан Ме мо ран дум о са рад њи Срп ске Пра во-

слав не Цр кве и Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је на спро во ђе њу 
стра те ги је за бор бу про тив дро ге у Ре пу бли ци Ср би ји, 19. мар та 2012. го ди не.  http://
www.spc.rs/sr/pot pi san_me mo ran dum_o_sa rad nji_srp ske_pra vo slav ne_cr kve_mi ni star-
stva_unu tras hnjih_po slo va_re pu bli ke. 
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кул тур ног на ци о на ли зма на ро да67) и у та ко от кри ве ном на ци о на ли-
зму тра же мо гућ ност су жи во та68), од луч ни у по ку ша ју да про ник ну 
у ње го ве ка рак те ри сти ке.69)  Без ње га про је кат је дин стве не Евро-
пе мо же да до жи ви на ци о на ли стич ки атак као по ли тич ки про ви-
зо ри јум из ко јег пре ти да про ис тек не нео че ки ва ни ис ход оли чен 
у три јум фу дру штве не, вер ске, др жав не и људ ске ис кљу чи во сти.  
По сле ди це та кве хи по те зе, хте ли ми то или не, мо ра ју да нас вра те 
на но во пре и спи ти ва ње аде кват не уло ге  ве ре у дру штву. 

SasaS.Markovic,SnezanaBesermenji
TEMPTATIONSOFETHNOPHYLETISMINRELIGIOUSMO

TIVESWITHINSERBIANPOLITICALTHOUGHT
Summary

Modern Serbian society has been experiencing a strong
influenceofextremepoliticalmovements.Theeffectofthe-
irpoliticalpowerhasbeenequallydestructiveregardless
ofwhetheritoriginatesfromtheleftorrightwingparty
ideas. Despite declarative democracy and parliamenta-
rism,duetothefactthattheseideasarepresent,thepo-
liticalsceneofSerbiaratherresemblesabattlefieldwith
confronted ideologies than it representsameetingplace
anddialecticsofpoliticalideas.Oneofthemostimpor-
tantsegmentsinthecontestofpoliticalelitesinSerbiais
thereligion.Asarecognized factor for thecreationand
preservationofnationalidentity,religionisusedasanar-
gumentinnationalistrhetoricandinanti-nationaldema-
gogy,too.Bothapproachesinstrumentalizedthepedestal
ofreligionandcreatedtheoppositeaffectfromthedesi-
red.Thispavedthepathofpatriotismandthepathofpat-
hologicalschizophrenicglobalism.Itisparticularlyyoung
peoplewhotendtoacceptextremes.Theirso-calledOrt-
hodox fanaticism turns religion into an unquestioningly
believed ideologywhichdoesnotallow forreconsidera-
tion.Thisroadisverymuchincontradictionwithtruereli-
giousteachingonsearchforGod.Thereforechurchasan
institutionanditspriestsasofficialshaveaverydifficult

67)  Eli as Ba um gar ten, ‘’In se arch of a mo rally ac cep ta ble na ti o na lism’’, JournalofEcumenical
Studies, 42:3, Sum mer 2001

68) Бли же ви ди: Ха ген Шул це, Државаинацијауевропскојисторији, Бе о град, 2002; Ор-
те га и Га сет, Хор се, Европаиидејанације, Бе о град, 2003; Бру беј кер Ро џес, ''На ци о на-
ли зам у но вом кон тек сту: фе но мен на ци о нал ног и на ци о нал но пи та ње у но вој Евро пи''; 
Реч, бр. 72, 2003, стр. 283-336. 

69) ''Чо век не мо же да ис ко ра чи из све та на ци ја ни ти да се осло бо ди прет по став ки и увре-
же них на ви ка ми шље ња ко је про ис ти чу из тог што жи ви у том све ту.''; Мајкл Би лиг, 
Баналнинационализам, 20. век, Бе о град, 2009, стр. 73. 
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andresponsibletask.Theymustpersistinthetruedefen-
ceofreligiousdogmaandalsoensurethattheOrthodox
doctrine reaches the targetedones. Such situations hide
greattemptationsforprieststodeviatefromopenthinking
andtolerance.However,thiscanbeovercome.Although
theSerbianpeoplehavebeenundergoingtheperiodofhi-
storydecompositionas somewouldcall it, the faithhas
beenconsistentandtruetoChrist,thereforeanyonewho
wantedtolistencouldhearthetruefaith.Quasi-Orthodox
religionandEthnophyletismout-criedthecallforpeace,
tolerance,coexistenceandreconciliation.Amessagesay-
ingthatinlookingforabetterworldweshouldfirststart
fromourselvesisstillpresentanddirectedtowardsahap-
pierSerbia.Europetoobelievesreligiontobethesource
ofculturalnationalismthatcouldprovidecoexistenceof
themulti-nationalunion.Theescapefromthisideaisbut
theescapefromoneself.Thispapershowsthatthepoliti-
calsceneinSerbiausesfaithasameansofmanipulation
andnotasameanstobecomeabetterperson,andtoac-
hieveabettersocietyandabetterstate.
KeyWords:religion,faith,theSerbs,politics,God.
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Resume
Modern Serbian society is obsessed with multiple syn-
dromesof exclusivenessof thought.Thisphenomenon is
particularly obvious in the field of politics. For several
decadesthepoliticsinSerbiahasbeenanexaltedfieldof
politickingand ideologicalbattlesandat the same time
ithasbeenamarginalizedencounterofdialecticsofpo-
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liticaltheories,strategicanalysisandnotionalguidances.
Insuchconstellationofvaluestheexclusivenessofthink-
ingisintensivelypresentregardlessofleft-wingorright-
wingpreferances.Oneofmostimportantsegmentsinthe
competition of political elites in Serbia is also religion.
Havingbeenoncerecognizedasafactorincreationand
preservationof national identity, religionhas beenused
asanargumentinbothnationalistrethoricsandanation-
al demagogy. Both approaches have instrumentalized a
standpointoffaithandcreatedtheoppositeeffectfromthe
desiredone.From this source thereoriginatesapathof
pathological patriotism and schizophrenic globalism. In
thispaperauthor tried topresentaclearerapproach to
theissueofreligion.Itisanactiveingredientofaperson-
alityandapartoftraditionofvaluesofSerbianpeople.
Ethnophiletism is its forciblyglued faceofJanuswhich,
lookingfamiliar,humiliatesChristianvalues.Itisexactly
suchpresentationwhichismostoftenamisuseofreligion
inpolitical thought inSerbia. In thispaperauthor tried
todrawattentiontotheimportanceofresearchofthisis-
suewhileexpressingoppositiontounreasonableavoiding
ofelaborationof this issue.Thispapersshowsalso that
inSerbiapoliticaleliteusesthereligionasatoolofma-
nipulationandnotasatoolforaccomplishmentofbetter
personality,societyandstate.

 Овај рад је примљен 21. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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