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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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Исламисукобсазападномцивилизацијом

Оно што је мо ти ви са ло са вре ме не фун да мен та ли стич ке 
ре форм ске по кре те је сте су коб са за пад ном ци ви ли за ци јом, 
ко ју је, не ма сум ње, то ком ве ко ва ства ра ла и Ри мо ка то лич ка 
цр ква.1 Сам За пад то ду же вре ме уоп ште ни је при ме ћи вао, 
јер су се ра ни је ели те ори јен тал них зе ма ља обра зо ва ле у за-
пад ном ду ху и угле да ле се на за пад ну ци ви ли за ци ју.2 Став 
да се «ислам на ла зи у пер ма нент ном ра ту са За па дом» жи-
ви и раз ви ја се у му сли ман ским за јед ни ца ма. За ову тврд-
њу по сто је број ни до ка зи. На при мер, из 20 др жа ва до ла зи 
95 по сто свих те ро ри стич ких ака та. То су: Па ки стан, Ирак, 
Ав га ни стан, Ју жни Су дан, Је мен, Иран, Уган да, Ли би ја, Еги-
пат, Ни ге ри ја, Па ле стин ска ауто но ми ја, Де мо крат ска Ре пу-
бли ка Кон го, Цен трал но а фрич ка Ре пу бли ка, Ко лум би ја, Ал-
жир, Тај ланд, Фи ли пи ни, Ру си ја, Бу рун ди, Ин ди ја и Изра-
ел. Са мо у че ти ри не ма ислам ског те ро ри зма (Де мо крат ска 
Ре пу бли ка Кон го, Цен трал но а фрич ка Ре пу бли ка, Ко лум би ја 
и Бу рун ди). Ако се го во ри о жр тва ма те ро ри зма, на три др-
жа ве (Ирак, Ав га ни стан и Со ма ли ја) до ла зи 75 по сто свих 
уби ста ва те ро ри стич ким ак ти ма у све ту. Све је то ре зул тат 
ислам ског ра ди ка ли зма, ко ји уби ја не са мо «не вер ни ке», не го 

1 Ah med Pa šić, „Spo pad ci vi li za cij – re al nost ali pre te ri va nje?“, Društvo2000, št. 
165-167, Lju blja na, 2004, str. 37-44; Упор.: Sha hid Ja ved Bur ki, „        Demilitarizing 
Muslim Politics“, ProjectSyndicate, 25/01/2012

2 Ali A. Al la wi, Krizaislamskecivilizacije, Do bra knji ga, Sa ra je vo, 2012, str. 116.
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и исто вер це. Исто вре ме но, му сли ман ски ли де ри го во ре да је 
ислам «ре ли ги ја ми ра». Овај став не ма по твр ду у ства р но сти 
и чи ње ни ца ма.3 На су прот, ислам ски те о ре ти ча ри лан си ра ли 
су по јам «исла мо фо би ја», ко ји зна чи без раз ло жни страх пред 
исла мом, од но сно пред ра су де пре ма му сли ма ни ма. Тер мин 
је лан си ра ла де цем бра 2004. го ди не кон фе рен ци ја «Бор ба 
са исла мо фо би јом», што су при хва ти ле и Ује ди ње не на ци је 
и Са вет Евро пе. Но, ка ко на зва ти по ја ву ка да му сли ма ни у 
име исла ма пред ста вља ју из вор вер бал не и фи зич ке агре си је 
пре ма при пад ни ци ма дру гих ре ли ги ја, па и са мим му сли ма-
ни ма? Шта на при мер ре ћи о ве ха би ја ма, ко ји се у ча со пи су 
Ислам ске вер ске за јед ни це БиХ, ова ко пред ста вља ју: «Њи хов 
вјер ски, со ци јал ни и по ли тич ки прин цип сво ди се на па ро лу. 
Или ћеш би ти ве ха би ја или ће мо те уби ти, оте ти ти име так 
и по ро би ти уку ћа не».4 Због ова квих ста во ва, исла мо фо би ја 
има два де ла: страх од це ло куп ног исла ма и страх од ра ди-
кал ног исла ма.5

По след њих го ди на је са мо по ста ло очи глед но оно што 
је већ ду же вре ме би ло ла тент но. „Бе ли чо век је сво ју уло гу 
од и грао!“ об ја вио је Се јид Кутб, је дан од ис так ну тих во ђа 
му сли ман ског брат ства пе де се тих го ди на, у про гла су под на-
сло вом „Бу дућ ност при па да овој ре ли ги ји“. Ус пе си за пад ног 
чо ве ка бле шта ви су и за се ни ли су љу де. Али све је у ства-
ри са мо при вид, из род по ква ре ног, без бо жнич ког чо ве чан-
ства. Оту да за пад на ци ви ли за ци ја не мо же да оп ста не; пра-
во, ислам ско чо ве чан ство са сво јим етич ким и ма те ри јал ним 
вред но сти ма је пред по бе дом.6

Упра во у овом ду ху пи ше и Сер ђо Ла Ки на, ка да кон-
ста ту је да кад се отво ри не ко ак ту ел но пи та ње сви ме ди ји 
за поч ну де ба ту и ин фор ма ци је о то ме ис пу не сав ме диј ски 
про стор, што до во ди до ви ше обо га ћи ва ња са зна ња или пак 
ње го вог си ро ма ше ња и ма ни пу ли са ња јав но шћу. Да нас је 

3 „  Islam and the Non-Existent War with the West“, StrategyPage, 05/05/2012
4 „To je vehabizam“, Preporod, Sarajevo, 1. 11. 1991, str. 18.
5 „      Islamofobia? Que islamofobia?“, LaRazon, 31/10/2005; Упор.: Mehrezia La bi di-

Ma i za, „Islam in na si lje“,Društvo2000, št. 165-167, Lju blja na, 2004, str.  59-72.
6 Kla us Kin cler, Verski fundamentalizam, Clio, Be o grad, 2002, str. 77-78. Упор.: 

Mi ro ljub Jev tić, „Zu na nje po li tič ni kon cept Se i da Kut ba, ide o lo ga so dob ne ga 
islam ske ga fun da men ta li zma“, Društvo 2000, št. 165-167, Lju blja na, 2004, str. 
73-79.
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та ко са исла мом. Те ма ислам и За пад се об ра ђу је у окви ру 
обра сца ин те гра ци ја или кон фликт ци ви ли за ци ја и ре ли ги ја. 
Уко ли ко се си сте мат ски пра те ова кве ин фор ма ци је на за па ду 
Евро пе, ви де ће се ја сна су ге сти ја, пи ше Сер ђо Ла Ки на, да је 
су коб не из бе жан. Ази јат ски ислам (Си ри ја, Ирак, Иран, Па-
ки стан, Ав га ни стан), африч ки ислам, као и ислам са оба ла 
Сре до зем ног мо ра, а та ко ђе Ни ге ри је, Су да на, Со ма ли је, те 
ислам са Бал ка на, ко ји ни је за пот це њи ва ње, пре те За па ду. 
Та ко ђе, не дав но на па ди еги пат ских му сли ма на на Коп те ни-
су до при не ле по бољ ша њу ими џа му сли ма на. Но, што је ин-
те ре сант но, на во ди Сер ђо Ла Ки на, Евро па не ма ре ше ње за 
ислам ско пи та ње.7 Ален Греш, на при мер, на во ди да су фран-
цу ски ле ви ча ри, ко ји се гор де сво јом про шло шћу, опет ре ши-
ли да уда ре по хри шћан ском кле ри ка ли зму и све штен ству, а 
да при том не ди ра ју му сли ма не, ко ји у Фран цу ској по ста ју 
све моћ ни ји и ути цај ни ји (За кон Л.423-23А).8 На су прот, за-
пад не вла де су у јед ном мо мен ту, по пу шта ју ћи исла му, по-
че ле да за го ва ра ју те зу да по сто ји «европ ски ислам», то ле-
рант ни ји и ци ви ли зо ва ни ји од бли ско и сточ ног и азиј ског. Но, 
до га ђа ји су бр зо по то пи ли ову уто пиј ску за ми сао.9 По зна ти 
аме рич ки по ли ти чар и ге о по ли ти чар Хен ри Ки син џер, по во-
дом исла ми за ци је, од но сно же ље му сли ма на да исла ми зу ју 
За пад, у јед ном ин тер вју је ре као: „За ко ни ше ри ја та чи не де-
мо кра ти ју не мо гу ћом и ов де не тре ба има ти илу зи ја.“10 Ипак, 
иако је де мо кра ти ја по зи тив ни по ли тич ки и дру штве ни иде-
ал на За па ду, а по не кад и кри те ри јум на осно ву ко га се вред-
ну ју број не дру штве не по ја ве и про це си, ја сно је да ислам 

7 Ser gio La Chi na, „Una mi gli o re in for ma zi o ne di ret ta è il pri mo pas so per evi ta re 
lo scon tro di civiltà“,     L’Occidentale, 26/01/2012 

8 Alain Gresh, „      Islam, une police de la pensée socialiste“,  LeMondediplomatique, 
18/01/2012

9 „Европски ислам“ је не при хва тљив и за му сли ма не. «Европ ски ислам (Тур-
ске) увек се окре ће про тив исла ма, уве де на је ла ти ни ца, же не се не обла че 
пра вил но и не ма ју уло гу ко ју зах те ва ислам...» Та ва ко ли твр ди да ‘европ ски 
ислам Тур ске’ не ма за циљ фор ми ра ње ислам ске вла де, већ ре ша ва ње не ких 
кла сних, еко ном ских и со ци јал них про бле ма. Ви ди: Ма ни ре Го ла ми-Та вак-
ко ли, «Евро пе й ская мо де ль исла ма», (“  Resalat”,  Иран), према:      http://inosmi.
ru/world/20120821/196997100.html#ixzz26k96P5ox

10 Rainer Haubrich,     „Die Scharia macht Demokratie fast unmöglich“, Die Welt, 
17/09/2012
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не при хва та за пад ну де мо кра ти ју.11 Ну хић ис ти че да је «са 
ислам ско-вјер ског ста но ви шта де мо кра ти ја не при хва тљи ва, 
по што сљед бе ни ци исла ма сво ју те о ри ју и по и ма ње цје ко-
куп бох сви је та, ка ко овог та ко и оног за гроб ног, цр пе из ду ха 
исла ма и Кур’ана. Они у ства ри сма тра ју да је де мо кра ти ја 
дик та ту ра ате и ма ко јом се же ли да од вра те Му сли ма ни од 
из вр ша ва ња вјер ских про пи са».12 То је још је дан ка мен спо-
ти ца ња из ме ђу За па да и исла ма.13

Та ко ђе, дра ма тич на су и ин ди ви ду ал на све до че ња о 
тран сфор ма ци ји му сли ма на у Евро пи. Та ко је јед на Фран-
цу ски ња за пи са ла: са мо пре не ко ли ко го ди на ни је мо гла да 
прет по ста ви да свињ ска ре бра мо гу по ста ти сим бол бор би 
ци ви ли за ци ја и кул тур ног шо ка. По след њих го ди на соп стве-
ним очи ма сам ви де ла на гле про ме не: де вој ка из мог ком-
ши лу ка од јед ном је по че ла да но си хи џаб, ком ши ни ца, ко ја 
се до ско ра обла чи ла као и сви Фран цу зи и но си ла обу ћу са 
шти кла ма, по че ла је из не на да се обла чи као му сли ман ка, а 
њен син ко ји је но сио џинс, са да но си му сли ман ске ко шу ље и 
при сту пио је се ла фи ја ма. Сви не ка ко са по до зре њем гле да ју 
мо ју де цу. У ло кал ној са мо по слу зи су пр во по ло ви ну, а по том 
две тре ћи не из дво ји ли за чи сту (ха лал) хра ну ко ју је ду му-
сли ма ни. Шта ће би ти за ко ју го ди ну ни ко не зна. Мно штво 
фран цу ских ме ди ја по зи ва на со ли дар ност са ста нов ни ци ма 
Ма гри ба, ко ји су стра да ли по сле ре во лу ци ја у њи хо вим др-
жа ва ма. Ка да се игра ла фуд бал ска утак ми ца из ме ђу Ма ро ка 
и Ал жи ра, меч је тре бао да поч не ми ну том ћу та ња на по ги-

11 Мехмедалија Нухић, „Демократија и ислам“, у зборнику: Демократијаиса
борност, при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2010, стр. 57-78.

12 Исто, стр. 57.
13 Иако се де мо кра ти ја на За па ду фа во ри зу је и хва ли, за пад ни по ли тич ки си-

стем је нов ча ним ме ха ни зми ма обе сми слио де мо кра ти ју. „Нов ча ни ме ха ни-
зам го то во је у пот пу но сти по пу њен на јам ним рад ни ци ма ко ји су сви ње го-
ве слу ге. Уну тар ње га вла да ју од но си на ред бо дав ца и пот чи ње ног, до го вор, 
са гла сност, при ну да и оста ле по ја ве ко је не ма ју ни шта за јед нич ко с чи сто 
еко ном ским од но си ма. Он је ан ти де мо кра ти чан. У сва ком ње го вом сег мен-
ту вла да бес по го вор на рад на ди сци пли на. Ме ха ни зам се од но си де спот ски 
пре ма остат ку дру штва. Ни ка ква дик та тор ска власт у све ту не мо же се упо-
ре ди ти с њим у том по гле ду“. Алек сан дар Зи но вјев, Великапрекретница, 
Кри ти ка за пад не хе ге мо ни је, Наш дом, Бе о град, (1993), стр. 48.; Упор.: Зо ран 
Ми ло ше вич, „Ну жна ли нам ре фор ма де мо кра тии?“, Ученыезаписки, No1, 
Че ре по вец кий го су дар ствен ный уни вер си тет, Че ре по вец, 2011, стр. 26-30.
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ну ле у Ја па ну од цу на ми ја. Му сли ма ни су та да по ди гли дре-
ку про тив то га, сма тра ју ћи да тре ба из ра зи ти со ли дар ност са 
му сли ма ни ма у Па ле сти ни и Ли би ји14

На рав но и са дру ге стра не „ба ре“ сти жу ма ње-ви ше 
по ру ке ко је иза зи ва ју страх од исла ма. Та ко јед на ути цај на 
аме рич ка но ви на за ислам ка же: ислам је окрут на ре ли ги ја 
ра та, ко ја ве ли ча џи хад и му че ни штво. Ку ран да је мно штво 
при ме ра уби ства, те ро ри зма и ге но ци да. По ред то га, Ку ран 
је же но мр зач ка ре ли ги ја, ко ја же ну пот чи ња ва му шкар ци ма, 
а ако не ће да се пот чи не или се по на ша ју на не и слам ски на-
чин, до зво ље но их је ту ћи. Ислам је ра си стич ка ре ли ги ја, јер 
Ку ран го во ри да су Ара пи бо љи од свих дру гих на ци ја. Ку ран 
по здра вља роп ство и до зво ља ва до но ше ње дис кри ми на ци о-
них за ко на. Ислам не ги ра дру ге ре ли ги је, јер при зна је са мо 
за ко ни тост ју да и зма и хри шћан ства. Ислам је окрут на ре ли-
ги ја, јер про по ве да џи хад, а џи ха ди сти ма обе ћа ва ве ли ку на-
гра ду. За пад на и ислам ска ци ви ли за ци ја не мо гу по сто ја ти 
за јед но.15 За са да, За пад не ма ва љан од го вор на иза зов исла-
ма. За то се по ста вља пи та ње, ако Евро па, тач ни је Европ ска 
уни ја16 не ма од го вор, има ли Ри мо ка то лич ка цр ква, од но сно 

14  „      Ca ro li ne Ala mac hère, „            M. Glucksmann, je vais vous expliquer pourquoi je n’irai 
pas en vacances au Maghreb“, RiposteLaique, 19/06/2011 

15 Amil Imani,   The Islamic Kingdom, AmericanThinker, 17/06/2012; Упор.: Gipr-
gio Ber nar de li,             La chiesa d’oriente sfida per il cristianesimo del futuro, Vatican
Insider, 17/09/2012

16  Европска унија нема ненасилан одговор на исламско питање, јер томе пома-
жу, углав ном, ле ве по ли тич ке пар ти је ко је не ма ју осе ћај за на ци о нал ни и ре-
ли гиј ски иден ти тет. Пре ма по да ци ма Со ре на Кер на из на уч ног цен тра Стра-
те шка ис тра жи ва ња у Ма дри ду у Европ ској уни ји му сли ма ни гла са ју за ле ве 
стран ке: 93 по сто фран цу ских му сли ма на да ло је глас Олан ду, а са мо 7 Сар-
ко зи ју. Уоп ште но го во ре ћи му сли ма ни у Евро пи, чи ји број ста бил но ра сте, 
ви ше сим па ти шу ле ве пар ти је, не го уме ре не (цен три стич ке), јер ле ве по др-
жа ва ју ими гра ци ју и ука зи ва ње со ци јал не по мо ћи ко ја укљу чу је и хра ну. 
По ред то га, иде о ло ги ја и вред но сти му сли ма на у Евр пи укљу чу је ати па ти ју 
пре ма Изра е лу и Је вре ји ма, али и хри шћа ни ма. Слич но је и у Дан ској, где 
89,1 му сли ма на гла са за со ци ја ли сте и дру ге ле ве пар ти је. У Ве ли кој Бри та-
ни ји 47 му сли ма на гла са за ла бу ри сте, а са мо пет од сто да је глас кон зер ва-
тив ци ма. На тај на чин у Лон до ну у окру гу Та у ер Хе млетс Луф тур Рах ман из 
Бан гла де ша је иза бран за гра до на чел ни ка, чи ји је про грам «про ме на све ин-
фра струк ту ре дру штва, ње го вих ин сти ту ци ја, кул ту ре, по ли тич ког по рет ка 
и ве ре, тј. пре во ђе ње свег ста нов ни штва на ислам». Ла бу ри ста, члан бри тан-
ског пар ла мен та Сим Фиц па трик се јав но жа лио у ме ди ји ма да му сли ма ни 
про ди ру у ње го ву пар ти ју ме ња ју ћи иде о ло ги ју, од  све тов не ка ре ли ги о зној 
пар ти ји, иако ова пар ти ја по свом про гра му не ма ни шта са ислам ским ре-
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Ва ти кан, с об зи ром да пред ста вља је дан од зна чај ни јих цен-
та ра свет ске мо ћи?

Ри мо ка то лич ка цр ква, као и пра во слав на, има ју ду гу 
тра ди ци ју по ку ша ја не го ва ња ди ја ло га са исла мом. Ри мо ка-
то ли ци су сво ја ви ђе ња ди ја ло га са исла мом, из ме ђу оста лог, 
из ло жи ли у књи зи Смјернице задијалогизмеђу кршћанаи
муслимана, у из да њу ва ти кан ског Се кре та ри ја та за не хри-
шћа не. У ње му су се де фи ни са ле и нај ва жни је „пред ра су де“ 
ри мо ка то ли ка пре ма исла му, ка ко би се мо гао во ди ти ди ја-
лог. Пре ма Ва ти ка ну по сто ји шест „пред ра су да“ у ри мо ка то-
ли ци зму пре ма исла му, ко је оне мо гу ћа ва ју ди ја лог, као што 
су: ислам ски „фатализам“; ислам ски „јуридизам“ (за по ве-
сти и за бра не); „лаксизам“ (ола ко схва та ње мо ра ла); ислам је 
„фанатизам“ (му сли ма ни се на љу те кад за њих го во ре да су 
фа на ти ци и да че сто сво ју ве ру на ме ћу ма чем). Ако је, с кр-
шћан ске стра не, пред ра су да упор на, то је мо жда због то га јер 
у му сли ман ском сви је ту још уви јек по сто је об ли ци дру штве-
не при си ле или за јед нич ка твр ђе ња ко ја не му сли ма ни мо гу 
про ту ма чи ти као при та је не об ли ке не то ле ран ци је.; „имоби
лизам“, тј не спо соб ност му сли ма на за на уч ни и ино ва тив ни 
рад и ис ко ри шта ва ње но вих тех нич ких до стиг ну ћа17 и ислам 

ли ги о зним фун да мен та ли змом. Ово ће пре или ка сни је под ри ти ли бе рал не 
пар ти је. Нај го ре је у Бел ги ји, где му сли ма ни чи не че твр ти ну ста нов ни штва. 
Са мо у Бри се лу их има 300.000, ви ше не го ри мо ка то ли ка, а пре ма про це на-
ма, ако му сли ма ни одр же са да шњу сто пу род но сти, 2030. го ди не чи ни ће 60 
од сто ста нов ни штва, док ће у Нор ве шкој 2040. го ди не по ло ви на ста нов ни ка 
би ти ислам ске ве ро и спо ве сти, док би Осло би ло у пот пу но сти му сли ман ски 
град. Слич но је у Шпа ни ји, где је Со ци ја ли стич ка пар ти ја пред ло жи ла у та-
мо шњем пар ла мен ту за кон по ко ме би око 500.000 му сли ма на ма ро кан ског 
по ре кла до би ло пра во гла са на ло кал ним из бо ри ма. Да је за кон усво јен со-
ци ја ли сти би кон тро ли са ли не ко ли ко гра до ва са огром ним бро јем му сли ма-
на. То, ме ђу тим, ни је про шло и шпан ски со ци ја ли сти су 2011. из гу бли из бо-
ре. Све ово во ди ве ли кој по де ли Европ ског би рач ког те ла на при стла и це ле-
ви це и де сни це, што по го ду је раз во ју и учвр шћи ва њу по ли тич ког исла ма у 
Евро пи. Ви ди: Fi am ma Ni ren stein,                                     Sorpresa: la sinistra europea vince con i voti 
dei musulmani, IlGiornale,  01 /06/2012 ; Упор.:  З ора н  Милошев ић, Европски
идентитет–будућностмуслиманауЕвропскојунији, Институт  за полит-
ичке студи је,  Београд, 2012 .;  З оран М илошев ић, Турска и неоосманизам, 
 Завод  за уџб енике и на ставна ср едства, Ист очно Сараје в о,  2010. 

17 Има  исламских  ау тор а, а  о  западним д а и  не го во ри мо ,  који тв рде да је  ислам 
свој к реативни  н агон ис ушио и  сплас ну о. «Зашто  се и к ако  о вај креативни  
 нагон , кој и  ј е  есенциј ал на  о длика с вих вита лних цив ил изација, исушио и  
спласну о у и сламск ом  с в иј ету о стаје  спор но питање . У  мн ог им подруч ји ма  
и  т о са веом а м ало изузетака, ку лтуролошки  св ијет  ис ла ма се п ов ук ао  – и 
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је „религијастраха“.18 С об зи ром да је на у ка, у ме ђу вре ме ну, 
те ме љи ти је ис тра жи ла не ке од ових „пред ра су да“, од но сно 
при мед би исла му, са да мо же мо са мно го ви ше по у зда но сти 
твр ди ти да спо ме ну тих пет „пред ра су да“, ма ње или ви ше, 
има ју и на уч но уте ме ље ње, као што је то са ста вом да у са-
вре ме ном исла му не ма ва жни јих на уч них до стиг ну ћа. У ци-
ти ра ној књи зи Али А. Ала ви ја на јед ном ме сту се на во де сле-
де ћи по да ци: „У на у ци и тех но ло ги ји ста ти сти ка је уисти ну 
за стра шу ју ћа – и, к то му још, де пре сив на. Уко ли ко се узму 
по да ци из 2006. го ди не, му сли ман ске зе мље чла ни це ОИЦ-а 
има ле су 8,5 на уч ни ка и тех но ло га на 1000 ста нов ни ка, у по-
ре ђе њу са сви јет ским про се ком од 40,7, те бро јем од 139,3 
ко ли ко тај про сек из но си у раз ви је ном сви је ту. Цје ло куп ни 
му сли ман ски сви јет уче ство вао је са 1,17 про це на та у обла-
сти свјет ске на уч не ли те ра ту ре, у по ре ђе њу са 1,48 про це на та 
ко ли ко је оства ри ла са ма Шпа ни ја.“.19 Шта ре ћи о по дат ку да 
у Са у диј ској Ара би ји ни је за хи ља ду го ди на пре ве де но књи-
га на арап ски, ко ли ко се у Шпа ни ји пре ве де за јед ну го ди ну? 
Шта ре ћи о по дат ку да је 1579. го ди не Истам бул до био оп сер-
ва то ри ју, а да ју је сле де ће, 1580. го ди не ислам ско све штен-
ство по ру ши ло, иако је, тре ба и то ре ћи, то ком злат ног ве ка 
исла ма по сто ја ла слич на оп сер ва то ри ја то ком X и XI ве ка 
(та ко ђе по том уни ште на).20

Но, иако су ри мо ка то ли ци и му сли ма ни де фи ни са ли 
ме ђу соб не „пред ра су де“21 ди ја лог ни је на пре до вао.

то  д о  мј ере д а  в ише  нема к онт ин уи тета било  које  врсте са  п ост иг нућима  
ов е цивили зациј е  из  прошлости . Ислам ј е сломљ ен  и умногоме замијењен 
 ку лтуроло шким изр ажајим а  не ад ек ватног модернитета   ил и нек ом  врстом 
сен ти ментаног  п астиша  и  слаб е п овезниц е с а  сјајем  и слам ске пр ошл ости 
(...)» . Ali A. Allawi, Krizaislamskecivilizacije,str .  256.

18 Maurice  Bor rma ns, Smjernice za dijalog između kršćana i muslimana
,Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb, 1984,  st r. 5 8-63;  Упор.: Mato Z ovkić, 
 „Otvore no pi sm o  13 8 musl im anskih  teologa kr šćansk im   po gla varima “,  Crkvau
svijetu, Split, br. 3 , 20 09, str . 3 29-352 .  Прав о славна црква је свој од но с према  
исламу  дефини са ла ,  из међу осталог, и књ игом ар хиепископа Ана ст асија  
(Јанулато са), Ислам, Хри шћа нс ки културн и  центар,  Београд ,  2005.

19 Ali  A. Allawi, Krizaislamskecivilizacije, стр . 259.
20 I rs had Manji , Kaj je narobe danes z islamom, pozi v  k  po št enosti  in p renovi,  

Društ vo Zname nje , P etr ovče, 200 8, str .     195.
21  М усли мани т ак ођ е  имају  „пре др ас уде“ о  хришћанст ву, а  то  су: Свето 

писм о ј е фалсиф икова но;  хришћ анс ке све те  тајне  су не п ри хватљ ив е или 
барем  н екорисне ;  хришћа нс ки мо нот еизам н ије  н епомућен; Црква је са м о 
 време нс ка  власт; хришћани су били неверни Христовој поруци. Види: Mau-
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ПапанаБлискомИстоку

По се та по гла ва ра Ри мо ка то лич ке цр кве Бли ском ис то-
ку, то ком сеп тем бра 2012. го ди не, до не ла је и зва нич ни по зив 
му сли ма ни ма да се ује ди не са хри шћа ни ма. „До шло је вре-
ме да се хри шћа ни и му сли ма ни ује ди не, ка ко би се ре као 
крај на си љу и ра то ви ма“ – ре као је Бе не дикт XVI у обра ћа-
њу мла ди ма Бли ског ис то ка, ко ја се оку пи ла на тр гу Бкер-
ке пред па три јар ши јом ма ро ни та22 (за јед ни ца Си ри ја ца ко ја 
жи ве углав ном у Ли ба ну; ушла у уни ју са ри мо ка то ли ци ма. 
На Бли ском ис то ку има их око ми ли он).23 Па па је ово из го во-
рио, јер су ме ђу оку пље ни ма би ли и мла ди из Си ри је у ко јој 
се тре нут но су коб из ме ђу му сли ма на нај ви ше од ра жа ва на 
хри шћа не.24

rice Borrmans, Smjernicezadijalogizmeđukršćanaimuslimana, str. 64-69.
22 Giacomo Galeazzi,              “Cristiani e musulmani insieme per fermare le guerre”, La

Stampa, 15/09/2012
23 Enciklopedijaživihreligija, Nolit, Beograd, 1992, str. 439.
24 Медији склони Римокатоличкој цр кви са до ста про па ган де су при сту пи ли 

па пи ном пу то ва њу. Та ко јед на но ви на на сле де ћи на чин опи су је па пи ну по-
се ту Бли ском ис то ку: За вре ме не дав ног пу та по Ли би ји Бе не дикт XVI је 
из но сио ре чи ми ра, у мо мен ту ка да се до га ђа сво је вр сни су коб из ме ђу исла-
ма и За па да. Иако по сто је ве ли ке кул тур не раз ли ке, ко је оте жа ва ју ди ја лог, 
ако га не чи не и не мо гу ћим. Без об зи ра на то па па је по зи вао на уза јам но 
по што ва ње и ус по ста вља ње кон так та. Аутор, из ме ђу оста лог, под се ћа на па-
пи но пре да ва ње «lec tio ma gi stra lis», ко је је одр жао као про фе сор по по зи ву 
на не мач ком уни вер зи те ту у Ре ген сбур гу 12. сеп тем бра 2006. го ди не. Та да је 
са да шњи па па, а он да шњи кар ди нал Јо сеф Рат цин гер је го во рио, пре све га, 
као фи ло зоф и на мо мен те као те о лог. У по чет ку је го во рио о ди ја ло гу ко ји 
се до го дио 1391. го ди не из ме ђу ви зан тиј ског им пе ра то ра Ма ну е ла II Па ле-
о ло га и обра зо ва ним Пер си јан цем. Раз го ва ра ло се о хри шћан ству и исла му 
и њи хо вим исти на ма. То је би ло у Ца ри гра ду, са да глав ном гра ду Тур ске, 
ко ја је у то вре ме би ла у са ста ву Ви зан тиј ске им пе ри је. Да на шњи па па, а 
он да шњи кар ди нал Рат цин гер је ци ти рао не ко ли ко ми сли ви зан тиј ског им-
пе ра то ра о џи ха ду (све том ра ту): „Ко нач но, им пе ра тор је знао да се у су ри 
2.256 Ку ра на го во ри да се не сме ко ри сти ти при ну да у пи та њи ма ве ре. То је 
јед на од на чел них су ра, ка да Му ха мед још ни је власт и ка да је он лич но био 
угро жен. Им пе ра тор је знао и за дру ге про пи се ко је се ти чу све тог ра та и 
ко је су за пи са не у Ку ра ну. Им пе ра тор се обра тио са бе сед ни ку са пи та њем: 
„Ре ци те шта је но во до нео Му ха мед, осим ши ре ња ве ре на зао и не ху ман на-
чин“. Им пе ра тор је да ље об ја шња вао за што је ши ре ње ве ре уз по моћ на си ља 
не ра зум ни по сао. За им пе ра то ра ши ре ње ве ре на си љем је и про тив ра зу ма и 
про тив Бо га. Ви ди: Mic he le Mar so net, „               Benedetto XVI in Libano ha parlato al 
mondo islamico come fece a Ratisbona“, L’Occidentale, 23/09/2012
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Ин те ре сант но је да је па па Бе не дикт XVI по чео у 2005. 
и 2006. го ди ни да се обра ћа му сли ма ни ма под ути ца јем про-
фе со ра – је зу и те Са ми ра Ха ли ла Са ми ра (Sa mir Kha lil Sa-
mir), ко ји се ба ви ис тра жи ва њи ма исла ма и исто ри је арап ске 
ку тлу ре на Беј рут ском уни вер зи те ту све тог Јо си фа и на Пап-
ском ис точ ном ин сти ту ту у Ри му.25 Ин те ре сант но је да је пре 
ово га, са да шњи па па као кар ди нал Рат цин гер отво ре но го во-
рио о то та ли тар ној су шти ни исла ма, ко ји сво ја на че ла цр пи 
из ше ри ја та, а енер ги ју из Ку ра на. Ислам ском то та ли та ри зму 
су прот ста вљао је хри шћан ску иде ју. У збор ни ку сво јих ин-
тер вјуа из 1996. го ди не, ко је је об ја вио но ви нар Пи тер Зе валд 
(Pe ter Se e wald) «The Salt of the Earth» (Со зе мљи) та да шњи 
кар ди нал Рат цин гер на стр. 244 ка же: «Да на шња ди ску си ја 
на За па ду о мо гућ но сти ма ислам ске те о ло ги је и о иде ја ма 
ко је ну ди ислам, као су бјект пра ва, прет по ста вља ју да у свим 
ре ли ги ја ма, у су шти ни, по сто ји иста струк ту ра, те да све оне 
са сво јим пра ви ли ма и нор ма ма од го ва ра ју де мо крат ском 
си сте му. Ме ђу тим, то са мо по се би про ти ву ре чи су шти ни 
исла ма у ко јем јед но став но не по сто ји по де ла на по ли тич ку 
и ре ли ги о зну сфе ру, ка ко је то би ло у хри шћан ству од са мог 
по чет ка. Ку ран – то је ап со лут но ре ли ги о зни за кон, ко ји ре-
гу ли ше сав по ли тич ки и дру штве ни жи вот, ин си сти ра ју ћи 
на то ме да је ислам ски ше ри јат у оба ве зи да де фи ни ше дру-
штве ни по ре дак и си стем и фор ми ра дру штво од по чет ка до 
кра ја. У том сми слу он (ше ри јат) мо же да екс пло а ти ше сло бо-
де ко је му да је наш Устав. Ме ђу тим, ње гов ко нач ни циљ ни-
је у то ме да ка же: ‘да, са да и ми пред ста вља мо ин сти ту ци ју 
са пра ви ма, са да и ми по сто ји мо тач но та ко као ка то ли ци и 
про те стан ти’. У та квој си ту а ци ји ислам не тра жи ста тус ко-
ји од го ва ра ње го вој уну тра шњој при ро ди – већ те жи уда ља-
ва њу. У исла му по сто ји то та ли тар ни по ре дак, ко ји се ве о ма 
раз ли ку је од на шег. Он јед но став но све за у зи ма без из у зе та-
ка». Та ко ђе, из исте (1996.) го ди не су и ста во ви да се су шти-
на исла ма ис цр пљу је у «то тал ној исла ми за ци ји свег дру штва 
укљу чу ју ћи и дру штва За па да».26

25 An drew G. Bo stom, „        The Vatican and Islam: Has Dhimmitude Prevailed?“, 
AmericanThinker, 15/05/2012

26 Види: Зоран Милошевић, „Ширење идеја блискоисточ них исла ми ста у шко-
ла ма Не мач ке“, Политичкаревија, бр. 3, 2010, Бе о град, стр. 233-248.
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У ме ђу вре ме ну се до го ди ло да се по ли ти ка Ва ти ка на, 
од но сно Ри мо ка то лич ке цр кве пре ма исла му про ме ни. Ци ти-
ра ни Ен др ју Бо стом то на зи ва„dim mityud“, тј. гру бим пот-
чи ња ва њем жи во та не му сли ма на зах те ви ма исла ма, од но сно 
по вла че ње пред ра то бор ним исла мом. Ова по ни жа ва ју ћа (у 
ин те лек ту ал ном и мо рал ном пла ну) тен ден ци ја на шла и свој 
из раз у по гле ди ма из ло же ним у из да њу Др жав ног се кре та ри-
ја та Ва ти ка на La Civiltà Cat to li ca, ко ји пред ста вља слу жбе ни 
ор ган ове ин сти ту ци је и про па га то ра ње го вих иде ја, иде о-
ло ги је и по гле да на свет. Из да ња овог се кре та ри ја та вр ца ју 
од отво ре не исла мо фи ли је и по ни зно сти пред џи ха ди стич-
ким по кре ти ма. Та ко ђе, отво ре но се кри ти ку је аме рич ка по-
ли ти ка „ра та са те ро ром“, ко ја се на зи ва „не прав дом пре ма 
му сли ма ни ма“. Ис тра жи ва чи исла ма из Изра е ла су ста во ве 
вла де Ва ти ка на на зва ли „гла сом ја сног ли це мер ја“,27 јер иста 
та вла да ћу ти о звер стви ма ислам ских те ро ри ста, а ћу ти чак 
и ка да су уби ства хри шћа на у пи та њу. На при мер, ни ре чи се 
ни је чу ло од Ва ти ка на ка да је 3. ју на 2010. го ди не му сли ман 
убио епи ско па Исен де ру на.

За то не ки је вреј ски ис тра жи ва чи ова ко оце њу ју ак ту-
ел ну по ли ти ку Ва ти ка на пре ма исла му: „Не мо гу ће је из бе-
ћи за кљу чак да Ри мо ка то лич ка цр ква не ма ја сну по ли ти ку 
пре ма исла му. Па па Бе не дикт XVI по вре ме но ис ка зу је во љу 
да се су прот ста ви исла му, ме ђу тим ње гов Др жав ни се кре-
та ри јат ма ни фе сту је ве ли ку снис хо дљи вост и на ду на бла-
го на кло ни став му сли ма на пре ма ри мо ка то ли ци ма. Не ма 
осно ва ве ро ва ти да ће ова ква по ли ти ка до не ти не ки ре зул тат. 
На су прот, би ску пи не ма ју ја сне ин струк ци је из Ва ти ка на, а 
ислам, у ме ђу вре ме ну, про ду жа ва да се ши ри Евро пом. Тре-
нут но, ми ни смо све до ци ‘ислам ског про ле ћа’, већ ислам ског 
фун да мен та ли зма, ко ји по ти ску је уме ре ни ислам. Оче вид но 
је, да кле, да је Ри мо ка то лич ка цр ква не спо соб на да фор му-
ли ше по ли ти ку ко ја би мо гла да за др жи ислам ски при ти сак, 
а та ко ђе ко ја би на у чи ла љу де да жи ве у дру штву у ко ме се 
ува жа ва плу ра ли зам“.28

За вре ме пу та Бе не дик та XVI у Ли бан јед на од јав но 
из ре че них по ру ка је же ља за збли жа ва њем са ислам ским све-

27 An drew G. Bo stom, „        The Vatican and Islam: Has Dhimmitude Prevailed?“, 
AmericanThinker, 15/05/2012

28 Исто.
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том. Об ја шње ње за ово мо же би ти и ре ак ци ја исла ма на филм 
(Ри мо ка то лич ка цр ква га је „же сто ко осу ди ла“) и низ на па да 
на аме рич ка пред став ни штва, што је за Ва ти кан, та ко ђе, не-
при хва тљи во. Но, па пи не по се те се при пре ма ју низ ме се ци 
ра ни је, та ко да ак ту ел ни до га ђа ји су са мо по твр ди ли ста во ве 
из ок то бра 2010. ко ји су се чу ли на си но ду о Бли ском ис то ку. 
Та да је ус по ста вље на „ди јаг но за“ „да ра сту ћа на пе тост због 
при су ства ра ди кал ног исла ма пред ста вља же сток про блем за 
жи вот хри шћа на“. Под се ти мо да је па па у ма ју 2009. од био 
мо гућ ност су ко ба ре ли ги ја, што је ре као при ли ком по се те 
све тим зе мља ма: Јор да ну, Изра е лу и Па ле стин ској ауто но-
ми ји. 

Па па је по звао ре ли ги је да оста ве у про шло сти ру жне 
до га ђа је и да иду на пред у ре а ли за ци ју по ста вље них ци ље ва, 
ка ко би се збли жи ли и об но ви ли ин те гри тет и за јед ни штво. 
Да би се то до го ди ло по треб но је ис пу ни ти два усло ва: пр во, 
од ре ћи се ре ли ги о зног „фун да мен та ли зма“, ко ји пред ста вља 
„фал си фи ко ва ње ре ли ги је“, јер у пр ви план ис ти че на си ље и 
власт уме сто ду хов но сти. Дру ги услов је кри ти ка „ре ли ги о-
зне тр пе љи во сти“. Ова иде ја је по вр шна и у се би скри ва уски 
фун да мен та ли зам. Па па ми сли да је по треб но ићи да ље „и 
пре ћи са тр пе љи во сти на ре ли ги о зну сло бо ду“. Ре ли ги о зна 
сло бо да под ра зу ме ва пра во са ве сти и зна чи и сло бод ну сме-
ну ре ли ги је. По ред то га, ре ли ги о зна сло бо да зна чи пра во да 
сва ки гра ђа нин из бе га ва уз не ми ра ва ња по осно ву ре ли ги је, 
ка ко се то упра во до га ђа мно гим хри шћа ни ма у му сли ман-
ским др жа ва ма.29

Без об зи ра што је па па Бе не дикт XVI као кар ди нал из-
но сио ја сне ста во ве о исла му и ма ни фе сто вао спрем ност да 
се су прот ста ви исла ми за ци ји, са да је ја сно да се од у ста ло 
од та кве по ли ти ке и при ста ло на по ли ти ку по вла че ња (dim-
mityud). Ин те ре сант но је да је па па лич но при су ство вао це-
ре мо ни ји пре ла ска Маг ди Ала ма (Mag di Al lam) из исла ма на 
ри мо ка то ли чан ство у ба за ли ци све тог Пе тра у вре ме вас кр-
шњих пра зни ка 2008. го ди не, ка да је не у стра ши ви Алам ја-
сно ре као шта је ислам: «За пи тао сам се ка ко је мо гу ће осу-

29 Jean-Marie Guénois, „Pourquoi le Pape tend la main aux musulmans“, Le Fi
garo, 16/09/2012; Упор.: Надав Эяль, Запад сталкивает Ближний Восток в 
пропасть радикального ислама, (“  Maariv”,    Израиль), према:                 http://inosmi.ru/
asia/20110825/173794589.html#ixzz26k8omEHc ; Бен-Дрор Ямини, Машина 
смерти: какие планы вынашивает воинствующий ислам, (“Maariv”,    Израиль), 
према:    http://inosmi.ru/usa/20120126/184012755.html#ixzz26k8HmSM8
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ди ти на смрт у име исла ма све те љу де, ко ји су по пут ме не, 
искре но и хра бро за го ва ра ли ‘уме ре ни ислам’ и без скри ва-
ња име на осу ђи ва ли ислам ски екс тре ми зам и те ро ри зам. За-
то сам до шао до за кључ ка да је у окви ру та квих по ја ва ка кви 
су ислам ски екс тре ми зам и те ро ри зам, ко ре ни зла су нео дво-
ји ви од исла ма, јер је он фи зи о ло шки тврд и исто риј ски кон-
флик тан». Да ље је Алам го во рио да Ри мо ка то лич ка цр ква 
не ра до при ма оне ко ји же ле да из исла ма пре ђу на ри мо ка-
то ли ци зам, а жи ве у не кој ислам ској др жа ви, јер не мо гу да 
их за шти те од осве те му сли ма на (од мах се осу ђу ју на смрт 
због ве ро од ступ ни штва). За то Ри мо ка то лич ка цр ква ћу ти и 
из бе га ва да при ма та кве љу де, а бо ји се и ре пре си је пре ма 
по сто је ћим хри шћа ни ма. На кра ју је Алам ре као: «Ми слим 
да је до шло вре ме да се окон ча са на си љем му сли ма на, ко-
ји не по шту ју сло бо ду ре ли ги о зног из бо ра».30 Слич но је раз-
ми шљао о по кој ни ли бан ски ма ро нит и ис тра жи вач исла ма 
све ште ник Ми шел Ха јек (Mic hel Hayek – 1928 – 2005), ко ји је 
оста вио сво је раз ми шља ње о исла му: «За што већ не при зна-
мо, отво ре но и ча сно, на ру ша ва ју ћи по ли тич ке та буе, ко ји су 
се уко ре ни ли у хри шћан ска ср ца и са зна ње, да је ислам ужа-
сна му ка, са ко јом ће се Цр ква, пре или ка сни је, су ко би ти. 
Осе ћа ња хри шћа на су по вре ђе на до крај но сти и тра у ма се не 
мо же за бо ра ви ти».31

ZoranMilosevic

ROMANCATHOLICCHURCHANDISLAM
From“Lectiomagistralis”тоthewithdrawalof
theRomanCatholicChurchinfrontofIslam

Summary 

In thepolicyof theRomanCatholicChurch, i.e.Vatican,
towardsIslam,therehavebeenchanges,whichhavebeencalled
“dhimmitude”inscientificarticles,thatis,theharshsubjugation

30 Andrew G. Bostom, „        The Vatican and Islam: Has Dhimmitude Prevailed?“, 
AmericanThinker, 15/05/2012

31 Исто.
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ofthelivesofnonMuslimstotherequestsofIslam,ortheretreat
infrontofthemilitantIslam.Thishumiliating(inintelectualand
moralaspects)tendencyhasfounditsexpressionintheattitudes
of theState Secretariat ofVatican,LaCiviltàCattolica,which
representstheofficialorganofthisinstitution,andthepromoter
ofitsideas,ideologyandworldoutlook.Thepublicationsofthis
SecretariatarefullofopenIslamophiliaandhumblenesstowards
thejihadistmovements.ThereforetheinvestigatorsoftheRoman
Catholicismhave commenced to point out thatVatican doesn’t
have clear policy towards Islam, i.e. that it started to retreat.
Pope Benedict XVI at the same time shows thewill to oppose
Islam,butitsStateSecretariatmanifestshighcondescensionand
thehopein, thebenevolentattitudeof theMuslimstowardsthe
RomanCatholics,whichleadstothefactthatthebishopsdon’t
have clear instructions fromVatican,while Islam continues to
spreadinEurope.Therefore,itisobviousthattheRomanCath
olic Church currently doesn’t have capacities to formulate the
policy thatcouldhold the Islamicpressure.Theresearchersof
IslamfromIsraelhavecalledtheattitudesoftheVaticangovern
ment“thevoiceofthehypocrisy”,becausethesamegovernment
keepssilentabouttheatrocitiesoftheIslamterrorists,evenwhen
itcomestokillingchristians.Forexample,Vaticandidn’tsaya
wordwhenonJune32010,aMuslimkilledbishopIsenderun.
Keywords:RomanCatholicism,Islam,politics,dialogue,democ

racy,clashofcivilizations,integration,identity
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Resume

VisitofRomanCatholicChurchleader(Pope)totheMiddle
EastinSeptember2012madeaformalcalltoMuslimsforunite
withChristians.“ThetimehascometouniteChristiansandMu
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slimsandsaytheendofviolenceandwar”saidBenedictXVI
inhisappearamongtheyouthofMiddleEast,whichhadgathe
redintheBkerkesquareinfrontofthePatriarchateMaronites
Pope,becauseincrowdwasyoungpeoplefromSyriawherewas
strugglebetweenMuslimsandChristiansanditinfluencemostly
onChristians.

ItisinterestingthatPopeBenedictXVIbeganin2005and
2006referstotheMuslimsundertheinfluenceoftheteacherthe
JesuitSamirKhalilSamir,which isengaged in theresearchof
Islamand its culturehistoryatBeirutUniversityof St. Joseph
andthePontificalInstituteinRome.Itisinterestingthatbefore
this, thepresentPope, asCardinalRatcinger,wasopenly spe
aking about the totalitarian essence of Islam, which draws its
principlesfromSheriatandenergyfromtheKoran.ToIslamic
totalitarianismheopposedtheChristianidea.Incollectionofhis
interviewsfrom1996,aspublishedbyjournalistPeterSeewald
“TheSaltoftheEarth”(thesalt)thenCardinalRatcinger(page
244):“Today’sdiscussionon theWestabout thepossibilitiesof
IslamictheologyandtheideasthatIslamofferedasasubjectof
rights,assumethatallreligionshaveessentiallythesamestruc
tureandthatallitsrulesandnormscorrespondtoademocratic
system.However,thisiscontradictedtotheessenceofIslam,in
whichthereisnosimplydistinctionbetweenpoliticalandreligio
ussphere,asitwasinthebeginningofChristianity.Koranitis
absolutelyreligiouslaw,whichregulatesallpoliticalandsocial
life,insistingthattheIslamicShariisrequiredtodefinethesocial
orderand thesystemandformasociety fromthebeginningto
theend.Inthisregard,he(Shari)canexploitthefreedomgiven
byourConstitution.However,hisultimategoalisnothowtosay
‘yes,wenowpresenttheinstitutionwiththelaw,andnowweexist
asCatholicsandProtestants.“Insuchsituation,Islamdoesnot
requireastatusthatcorrespondstohisinnernaturebutseeks
removal.InIslamexistsatotalitarianregime,whichisverydif
ferentfromours.Itjusttakesallwithoutexception”.Also,from
thesameyear(1996)existattitudesthataretheessenceofIslam
isexhaustedinthe“totalIslamisationofallofsociety,including
thesocietyoftheWest”.

WhathappenedinmeanwhilethatthepolicyoftheVatican
andtheRomanCatholicChurchtowardIslamchanged?Citied
AndrewBostomcallsit“dimmityud”,thatisharshsubmitofnon
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MuslimstolivingrequirementsofIslam,respectivelythewithdra
walofaggressiveIslam.Thishumiliating(intheintellectualand
moralplane)tendencyfounditsexpressionintheviewsexposed
intheeditionoftheVaticanSecretariatofStateCiviltàLaCatto
lica,whichistheofficialorganoftheinstitutionandpromoterof
hisideas,ideologiesandworldviews.PublicationsofthisSecre
tariatarefulfilledwithsympathytowardIslamandhumilitytothe
jihadistmovement.Also,ithasopenlycriticizedAmericanpolicy
“waragainstterror”,whichiscalledthe“injusticeagainstMu
slims.”IslamresearchersfromIsraelicalledVaticangovernment
views“aclearvoiceofhypocrisy”becausethatsamegovernment
issilentabouttheatrocitiesofIslamicterroristsandsilenteven
whentheyarekillingChristians.Forexample,noonewordwas
heardfromtheVaticanwhenthe3rdofJune2010theMuslimskil
ledBishopIsenderuna.

Therefore,someresearchersestimatethiscurrentVatican
policytowardIslam:“Itisimpossibletoavoidtheconclusionthat
theRomanCatholicChurchdoesnothaveaclearpolicytowards
Islam.PopeBenedictXVIoccasionallyshowswillingnesstocon
front Islam, but his StateDepartmentmanifested great conde
scensionandhopeonbenevolentattitudeofMuslimstowardsRo
manCatholics.Therearenobasicstobelievethatsuchapolicy
wouldbringanyresults.Incontrast,thebishopsdonothavecle
arinstructionsfromtheVaticanandIslam,meanwhile,continues
tobeawideracrossEurope.Inthistime,wearenotwitnesses
of‘IslamicSpring,’butIslamicfundamentalism,whichsuppres
ses themoderateIslam.It isevident, therefore, that theRoman
CatholicChurchisunabletoformulatepoliciesthatcouldkeep
Islamicpressure,andalsototeachpeopletoliveinasocietyin
whichpluralismisrespected”.



 Овај рад је примљен 22. септембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. децембра 2012. године.


	NI 3-2012 09-02-2013
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


