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Апстракт: Рад је настао као резултат те
ренског истраживања међу популацијом особа у
Цркви Св. Тројице у Земуну. Истраживањем сам
обухватила ставове људи који су се подвргли ини
цијацији крштења, као и оних који то нису још
учинили. У раду се помиње и однос испитаника
према националном/универзалном идентитету
хришћана и њиховом социјалном мрежом на те
риторији београдске општине Земун.
Кључне речи: крштење, иницијација, иденти
тет, теологија, народ

Увод

Предмет овог научног рада је крштење у периоду од 2009. до 2011.
г. у Цркви Св. Тројице у Земуну. Метод је интервјуисање свештеника и
(не)крштених испитаника, као и проучавање Књиге рођених на наве
деној локацији у наведеном временском интервалу. Друштвена група
коју сам испитивала су људи који посећују Цркву Свете Тројице у Зе
муну. Циљ је показати колико је особа крштено у протеклих пар годи
на у тој Цркви, однос пола и рода крштених, да ли су то превасходно
деца или одрасли, као и однос и помак у односу на истраживања ауто
ра који су се тиме бавили током 2000-тих. Крштење ћу посматрати као
иницијацију и инкорпорацију у локалну/глобалну заједницу.
Основна хипотеза овог рад а је да се утврд и да ли се особе крш та
вај у смат рај ућ и да је то део обавезног нац ионалног идент итета, да
*

boskoabramovic@eunet.rs.

593

Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012)

ли крш тењ е има везе са нац ионализмом или пак универза лизмом;
испит ивањ е информаната како дож ив љавај у фазе сепарац ије, ли
миналнос ти и агрегац ије; и да ли се број крш тених променио у од
нос у на ист раж ивањ а ранијих аутора, вршена током протек лих го
дина, као и упоређивањ е стат ис тике и под атака.
Аутори који су се бавили овом темом били су Генеп, Банд ић,
Миљковић, Рад уловић и Жик ић. Генепов појам „обред и прелаза“ не
можемо заобић и, као ни ужи смисао коришћењ а овог терм ина који
се примењује на рит уа лизоване пос тупке који обележ авај у прелом
не тачке у живот у као што су: крш тењ е, прва исповест и причешће.1
Особе у лим иналној сит уа ц ији, или како их Тарнер назива „људ и
прага“, јес у амбивалентне – буд ућ и да особе у так вом стању изм ич у
мреж и класифик ац ија којима се одређуј у стањ а и полож аји у кул
турном прос тору. Лим инална бића су негде између полож аја одре
ђених и прописаних законом, обичајима, конвенц ијама и церемо
нијалом и онога ван њих. Лим иналност се чес то поред и са смрћу,
поврат ком у утробу, фет усом, неви д љивошћу, та мом, двополношћу,
широком пус том прос тору и помрачењима Сунца и Месеца.2 Свима
који се занимај у за ову проблемат ик у препоруч ујем и читањ е дела
аутора Банд ића, Жик ића и Рад уловић, који су се бавили овом темом
пре око десетак год ина.

1. Процес крштавања и редослед ритуала по Типику
Крш тењ е је Све та тајна којом човек пос таје хриш ћа н ин, а са
мим тим и члан Црк ве. Предус лов за све остале тајне и обр еде у
Црк ви је да је онај ко им прис тупа крш тен. Нек рш тен човек дуж ан
је да изађ е из црк ве кад а се на Лит ург ији каже „Оглашен и изиђи
те, (…)“. Ако је особ а која жел и да се крс ти исувише греш на, била
би одбијена док се не би ослоб од ила од зле навике.3 Смат ра се да
је чет рдесет и дан најп рик ладн ији за крш тењ е дет ета, мад а Црк ва
смат ра да дет е треб а крс тит и што пре, јер укол ико би се дес ио не
срећ ан слу чај, па де т е умрло нек рш тено, свеш тен ик нем а пра во да
над њим изврш и опе ло.
Поп ул арно је би ло дец и да в ат и апос толс ка имен а и имен а осо
ба које се пом ињу у Биб ли ји. Најпознат и ја му ш ка имен а су: Марко,
Јов ан, Лу к а, Стеф ан, Фи л ип, Мат еј, а женс ка: Мари ја, Сар а, Ру ж а,
Енг. life crisis.
Генеп, Арнолд ван (2005), Обреди прелаза, Беог рад, стр. 22.
3
Мирковић, Лазар (1918), Литургика, 3–4 књига: Свете тајне и молитвословља,
Сремски Карловци, стр. 35.
1
2
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Ли д и ја, Ана и сл. Нек а д а су и бабице крш та в а ле дец у по рођ ењу у
слу ч ај у да је пор ођ ај био те ж ак, а свеш тен ик би кас ни је доп у н ио
то крш тењ е у Црк ви.4
За крш тењ е се прип рема крс ница – платно беле боје величине
око једног мет ра (или пешкир) у које се дете увија пос ле крш тењ а.
Бела боја симболише духовн у и телесну чис тоћу, невиност, чедност
и безг решност. Кум за крш тењ е треба да прип рем и свећу, бело плат
но и пок лон. Свећа треба да буде од чис тог воска, освеш тана и ку
пљена у Црк ви. Пот ребно је да кум набави довољно материјала да
новок рш тени буде потп у но пок ривен током крш тењ а. Уоби чајено је
да кум пок лањ а крс тић који ће дете носит и око врата. Мог у се по
клањ ат и и иконе, бројанице, духовне књиге, Свето Пис мо...
Косица кој у свеш теник пос триже залепи се воском и чува се у
кућ и као успомена на догађај примањ а Свете Тајне Крш тењ а. Свећа
која се пали на крш тењу такође се чува као драга успомена. Свечани
догађај крш тењ а обавезно прат и гозба. Ако се крш тењ е одвија у вре
ме пос та, трпеза треба да буде посна, а уколико не – мрсна. Црк вени
великодос тојниц и смат рај у да је добро крс тит и се о празник у, да би
се и род итељи и деца у тај дан могли причес тит и.
Пор ед свеш тен ик а, бит на личност на крш тењу јес те кум, који
се смат ра ду ховн им оцем и све доком крш тењ а. По црк веном Тип и
ку услови за кумс тво су да је кум правос лавне вер е, крш тен, чис тог
и моралног живота, пу ноле тан, те лес но и ду ховно зре ла и физичк и
прис ут на особ а. Род и т е љ и не мог у би т и кумови својој дец и. Кум
се на крш тењу у име де т е та од ри че сата не, сје д ињу је са Хрис том,
испове д а Сим вол пра вос лавне ве р е и брине о да љ ем верс ком вас
питању кумчета.
Услов да се одрас ла особ а крс ти јес те жељ а по слоб одној вољ и.
Зат им след и упознав ањ е вер е, да онај који се крш тав а на свом кр
штењу може лично читат и Символ вер е (а не као код деце – да то
чин и кум). Одрас ли би такођ е треб ало да имај у кум а. Услов код од
рас лих је да пос те пре крш тењ а, и да се причес те пос ле крш тењ а.
И дец а и одрас ли се мог у обућ и у беле хаљ ине. Ако се дес и да се
де т е разб ол и и дођ е у живот н у опас ност, може га крс ти т и би ло ко
реч им а: „Крш тав а се слуг а Бож ији (име) у име Оца, Амин, и Сина,
Амин и Све т ог а Ду х а, Амин“. Ту форм ул у крш тењ а свеш тен ик ка
сни је може да доп у н и.
За Свет у Тајн у Крш тењ а основна мат ерија је вод а, па оно и по
чињ е освећењ ем воде. Вод а је сим вол очиш ћењ а, а пог ру ж а в а њ е у
4

Исто, стр. 20.
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њу израз пок аја њ а. Упа љ ена свећ а предс та в ља све тлост Хрис тов у,
јер новок рш тен и пре ла зи у све тлост новог живота са Хрис том и по
стаје син све тлос ти. Ка ђ ењ е обја в љу је Ду х а Све т ог а. Крш та в а њ е се
врш и са трик рат н им пог ру ж а в а њ ем у вод у, уз свеш тен иково изг о
варањ е реч и: „Крш тав а се чедо Бож ије (име) у име Оца (…)“. Кум
каже: „Амин“, свеш тен ик: „и Сина (…)“, кум: „Амин“, свеш тен ик: „и
Све т ог а Ду х а“, кум: „Амин“. Та д а се новок рш тен и облач и у крс ниц у
доби јен у од кум а, од које се кас ни је ши је кош уљ а или јас тучн иц а.
Са Све т ом Тајном Крш тењ а у непос ред ној вези је и Све та Тајна
Ми р опом а з а њ а. Обе Све т е тајне се врше зајед но. Све т им ми р ом се
пом а з у ј у че ло, очи, ноз дрве, уста, уши, прс а, ра мена, ру ке и но
ге. Све т о ми р о је је уља на мат ери ја на п ра в љена од ми риш ља вих
би љ а к а, уз кој у свеш тен ик пом а з у ј у ћ и особу говори: „Печат дара
Ду х а Све т ог а“, док кум пот врђу је: „Нек а буде та ко“. Крш тењ е се
смат ра ду ховн им рођ ењ ем, а ми р опом аз а њ е ду ховном хра ном но
вок рш теног а.
Пос ле миропомазањ а след и литија – опхођењ е три пута око кр
стионице, уз певањ е стих а из Пос ланице Апос тола Пав ла Галат има:
„Ви који се у Хрис та крс тите, у Хрис та се обукос те, Алил уја“. Круг
ход а симболиз у је вечност крш теног и ми ропома за ног са Хрис том.
Пос ле читањ а Апос тола и Јеванђељ а обав ља се омивањ е – брисањ е
светог мира, да би се сач увало од обесвећењ а. Зат им след и пос три
завањ е косе која се дарује као плод свог тела на жрт ву и завет Бог у.

2. Статистика
Ист раж ивањ е Књиг е рођених (в. Табел у 1) подраз умева људе ко
ји су крш тени, без обзира на старосно доба (назив „Књига рођених“
може се корис тит и као синоним за Књиг у крш тених).
Број људ и који прис тупај у црк веном рит уа л у се пос ледњих го
дина стално повећава. Дете би требало одмах по рођењу да се крс ти,
али има примера деце која су крш тена и пос ле једне, три или више
год ина живота. Стат ис тичк а анализа црк вених књига показ ује да је
број крш тених у сталном порас ту, и да пос тоји велик и број људ и кр
штених у средњ ем добу, а старих врло ретко.
Ис т ра ж ив а л а сам кол ик о се људ и крш та в а ло у пос лед њ их пар
год ин а – до краја авг ус та 2011. г. Сходно изв ор у који сам кори
сти л а мож е се при ме т и т и да су ра н и је год ине, за к ључно са 2006.
год ином, има ле око 270–280 крш тен их лиц а по год ин и. Год ине
2007. се дес ио скок и број крш тен их лиц а је у пор ас ту до 400 у то
ку 2009. год ине.
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Упоређуј ућ и под атке из ранијих год ина којима су се бавили не
ки ист раж ивачи, од 1980 г., увидела сам да је број крш тених стално
у порас ту: 1980. г. крш тено је 191. људ и, 1991. г. 1067. људ и, а 1997. г.
било је 823 крш тењ а.5 Како вид имо са Табеле 1, 2006. год ине је кр
штено више особа мушког пола, 2007/8/9. г. број крш тених женског
пола је у порас ту, а 2010/11. опет је већ и број крш тених мушког пола.
Ист раж ивањ а су пок азала да је врло мали број близанаца, свега 4
пара за ових неколико год ина.
Што се тиче промене имена на крш тењу, то је врло ред ак случај:
само су две особе мушког пола и три особе женског пола промениле
своје име, сходно личнос тима из Библије или хришћанског култ ур
ног оквира, и узела имена нпр. Јован, Серафим, Ана.
Према Књизи рођених, почетком 2006. г. око 50% крштених биле
су бебе, и тај број се повећава до чак 85–90%. Крштени који нису но
ворођенчад или деца до једне године углавном су били особе рођене
око 1982. г. Око 90% крштених били су деца старости од три месеца
до годину дана. За њима следе деца узраста до три године. Врло је ма
ло крштених који су рођени 1996/8/9. После беба и деце до три годи
не, следећу групу заузимају људи рођени 1982. г., а затим они рођени
1976/7. г. Старих преко педесет, шездесет и седамдесет година није би
ло уопште. Такође није било ни породица које су се заједно крштавале.
Пос тоји некол ико при мера да су се стари ја бра ћ а и сес тре кр
шта в а ле са приновом у пор од иц и, та ко да при ме ри пок а з у ј у да је
беба крш тена у првој год ин и, а старија сес тра/брат са 2, 5, 20 или
23 год ине. Близ анц и су углавном крш та в а н и у својој првој год ин и,
али има и оних крш тен их са 13 год ина стар ос ти. Највећ и број кр
шта в а н их бра ће и сес тара је 3 из јед не пор од ице, у узрас ту своје 11,
15, и 26. год ине; пос тоје и сличн и примери где дец а имај у 10, 13 и
19 год ина ка д а се зајед но крш та в ај у.
Разговарано је са 8 испитаника. С обзиром да су углавном бебе
крштаване у периоду током 2011. г., потрудила сам се да разговарам
са родитељима те деце, да прикупим податке о дечијем, као и роди
тељском крштењу (ранијих година), и о погледу на религију, религио
зност и иницијацију – да сазнам њихово мишљење. Трудила сам се да
испитаници буду укључени у најсавременије токове тренутних ритуа
лизованих пракси везаних за крштење. Међу испитаницима није било
деце. Испитаници су били узраста од 19. до 63. године.6 Међу њима је
Радуловић, Лидија (2002), Црквени ритуали животног циклуса: крштење и вен
чање. Обичаји животног циклуса, Београд, стр. 77–92.
6
Захваљујем се испитаницима: Анкици, Стефану, Нади, Тијани, Ирени, Милану,
Милици и Милени који су помогли реализацију овог научног рада.
5
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било шесторо крштених и двоје оних који се нису подвргли иниција
цији, али потичу из хришћанских породица.7 Испитаници су „узорци“
из Цркве Св. Тројице у Земуну. Пет испитаника је из целокупно крште
них породица, док су троје из породица где је једна половина чланова
крштена, а друга не8 – нпр. млађа сестра и мајка су крштене, а отац и
старија ћерка нису; или отац и ћерка јесу, а мајка није.
Инс трумент ист раж ивањ а чинио је мали подсетник са питањи
ма уз слобод ан разг овор. Питањ а су се односила на део о личним
информац ијама, имен у, год инама старос ти, год ини крш тењ а, део
о иниц ијац ији или разм иш љањима о иниц ијац ији, сепарац ији, ли
миналнос ти, прелим иналнос ти, постлим иналној фази и агрегац ији
којој су/не би прис тупили, део о опш тој информ исанос ти о крш тењу
и идеа лт ипском Хрис товом модел у крш тењ а, разм иш љањ а о имени
ма, миропомазању, посвећ ивању косе, одабиру и врлинама и мана
ма кума, ручк у, нац ионалном или универзалном карактеру носиоца
идент итета „правос лавни хришћанин“, даљ ем однос у према рели
гији пос ле крш тењ а...
Година

Збир

М

Ж

0–7

7–18

18–35 35–50 50–70 70 (…)

2006. г.

281

152

129

50%

10%

30%

/

/

/

2007. г.

358

143

215

65%

2%

30%

3%

/

/

2008. г.

380

153

227

70%

4%

18%

8%

/

/

2009. г.

416

189

227

80%

7%

13%

/

/

/

2010. г.

395

211

184

82%

3%

10%

5%

/

/

2011. г.

301

171

130

90%

1%

8%

1%

/

/

Табела 1: Крштени током периода 2006–2011. г. у Цркви Св. Тројице (Земун)

3. Идеалтипски модел крштења
Први пример хришћанског крш тењ а налазимо у Јеванђељима
Новог Завета. Према Јеванђељима, Хрис тос је имао 30 год ина кад га
је крс тио Јован Крс титељ на рец и Јорд ан. Стога то крш тењ е можемо
7
Једна некрштена испитаница је дошла са својом рођеном крштеном сестром и ту
се наметнула јасна паралела из ова два угла посматрања. Друга испитаница је рекла да је
крштена, а када сам јој се захвалила и хтела да одем (из дворишта цркве у којој се разго
вор водио) признала да је слагала да је крштена. Иако сам јој ја рекла да је мени свеједно
да ли је испитаник крштен или не, она је одговорила да ипак жели да има чисту савест.
8
Све три особе су из претходне референце.
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смат рат и парад игмом данашњег крш тењ а у Правос лавној хришћан
ској Црк ви. Крш тењ ем се по пред ању добија благод ат Светог Дух а,
који се приликом Хрис товог крш тењ а јавио у вид у белог гол уба, и
оно укључ ује у заједниц у верник а. Догађај крш тењ а се смат ра по
четком Исусове јавне службе. На основу речи: „Ти си Син мој љубље
ни, који је по мојој вољи“9 може се зак ључит и да је свака крш тена
особа под окриљ ем Бога – да то рад и по Бож ијој вољи.
Иако је иницијант сам по себи племенито биће, крштење је неоп
ходно ради директне повезаности са Богом. Матеј описује неодлучност
Јованову да крсти Исуса, сматрајући да нема потребе за тим. Исус је
одговорио: „Остави сад то, јер нам тако треба испунити сваку правду“.
Склопивши савез са Богом, крштена особа је и даље иницијант, одно
сно кандидат за Царство небеско које се стиче подвизавањем. Након
крштења Дух је одвео Исуса да 40 дана пости без хране и воде, где га
је ђаво кушао да једе тј. да прекрши табу поста, да постане материја
листа и да се убије. Исус се одупирао искушењима цитирајући књиге
Старог Завета.10 Апостол Павле у Посланици Римљанима крштење по
сматра као смрт свих грехова: „Сви који се крстисмо у Исуса Христа,
у смрт његову крстисмо се“ (Рим. 6, 2–3). Представа о умирању и по
новном рађању у церемонијама у себе укључује екстатичка искуства.11

4. Испитаници о идеалтипском моделу крштења
Углавном су сви испитаниц и полож или тест опш те информ иса
нос ти о идеа лт ипском модел у крш тењ а (87, 5%). Опш те позната је
ствар да је Јован Крс титељ крш тавао на Јорд ан у (87, 5%). Акт ивни
верниц и су упознат и са теолошком литерат уром (75%). Требало би
само помен ут и да има нек рш тених који су упознат и са теолошком
литерат уром и јеврејском књижевношћу, као и крш тених који нис у.
Испитаниц и знај у да се крш тењ ем не укид а род итељски грех, већ
лични, односно иниц ијац ијом се иниц ијант „очишћује“. На питањ е
да ли се крш тењ ем човек рађа за живот вечни испитаниц и су одгова
рали да не, већ да се он треба зас луж ит и својим трудом.
„Живот вечни треба зас луж ит и, то није аутоматска ствар. Кр
штењ е је почетак пута, а вечни живот је циљ. А ко ће до циљ а доћ и,
то ћемо видет и. Одабрани ће доћ и до вечног живота.“ (Милица, 53)
Мк. 1, 10–11.
Мт. 4, 1–11; Мк. 1, 12–13; Лк. 4, 1–13.
11
Генеп, нав. дело, стр. 211.
9

10
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На питањ е како дож ив љавај у благод ат и Дух а Светога у вид у го
луба одговарали су да се Дух Свет и јав ља у различит им видовима,
али да је то симбол мира.
„Дух Свет и је симбол мира. Ако имаш Дух а Светог бићеш ми
ран. Подсећањ е на мир, па да реа г ујемо исп равно.“ (Милан, 61)
„Ми не можемо видет и Дух а Светога, ја нисам дос тојна као то
лико грешна, као Тома да дод ирне руком. Ако траж им да вид им, да
бих веровала, онд а нисам онај за кога се предс тав љам.“ (Милена, 52)
„Ха л уц инац ија.“ (Ирена, 25)
Што се тиче начина на који схватај у речи Ап. Пав ла: Сви који се
крс тис мо у Исуса Хрис та, у смрт његов у крс тис мо се (Рим. 6, 2–3),
испитаниц и смат рај у да следе Хрис тов пут, и да их чека васк рсењ е.
„Након смрт и је васк рсао, то и ми очек ујемо. Као зрно. Као ме
таморфоза: прет варањ е гусенице у лепт ира.“ (Милан, 61)

5. Крштење као прва иницијација уз одсецање
и посвећивање прамена косе
Циљ иниц и ја ц и је је поис товећ ив а њ е човек а са бож анс твом, и
увек је у пи та њу из ла з ак из гра н иц а људс ког у сме р у над људс ког/
не људс ког. Смис ао крш тењ а као иниц и ја ц и је је увођ ењ е пос ве
ћен ик а у пра вос лавн у вер у. Обр е д и пре ла з а се де ле на три фа зе:
обр е де одваја њ а (сепара ц и ја), обр е де пре ла зних ста њ а (ли м инал
на фа з а) и обр е де при јем а (агрег а ц и ја). Обр е д и одваја њ а се дефи
ниш у као „одвајањ е“ из мулт ик улт у ралне заједн ице. Лим инална
фа з а би под ра з умев а ла прип реме за крш тењ е зајед но са позивом
зва н иц а, док би агрег а ц и ја био обр ед при јем а и дола з ак у дод ир
са бож анс твом и са к ралн им дру ш твом, од нос но почет ком ве р е и
пос већ ив а њ а. У обр ед при јем а спа д а и сат рпезниш тво, од нос но ма
теријалн и савез.
Крш тењ е у хриш ћанс ком смис лу знач и обр ед опрош таја гре хо
ва. Изворно хриш ћанс ко крш тењ е под ра з умев а ло је: пост, прс ка њ е
све т ом водом и од риц а њ е, као одваја њ е од сата не. Крш тењ е би се
могло пос мат рат и и као нек а врс та при ла г ођ а в а њ а. По Бон т он у,
пре нег о што се дођ е у нов у сред ин у, треб а се расп итат и како се
треба пона шат и, ка ко говори т и, чак и ка ко се облач и т и. Иниц и јант
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који је добровољно спрем ан да при х ват и своје или ту ђ е крш тењ е
ду ж ан је да при х ват и и од р еђ ене „норме пона ша њ а“. Мож да бих
могла слоб од но да ка жем да се и ри т уа лом крш тењ а оста в ља „моћ
за пад не идеолог и је“ ра д и „тра г а њ а за (ис т очном) истином“. У тре
нут к у крш тењ а „и Он пос таје ми“ од нос но ми пос тајемо на л ик Ње
му.12 На тај нач ин крш тењ е се може на зват и и обр е дом очиш ћењ а.13
Ако се крш тав а одрас ла особ а, онд а она треб а да се учи живот у
дру г ач и јим од оног на који је на вик ао у де т ињ с тву.14
Опш те каракт ерис тике разл ич ит их обр ед а иниц ијац ије су сле
деће: смат ра се да је бела боја – боја мрт вац а, и да је бел и пеш кир
пок а з ат ељ тог а да је иниц и јант „мртав“.15 На то се на довез у је тум а
чењ е да се у поје д ин им цер емон и ја м а иниц и јант смат ра умрл им, и
остаје мртав до треће фа зе, тзв. агрег а ц и је.
Та кођ е се смат ра да се обр ед н и след сас тоји из че т и ри фа зе.
Прво је довођ ењ е на пос већено мес то, од нос но пред Бог а. Дру г о је
ра дов а њ е или пла к а њ е мајке и оста л их рођ а к а и при јат е љ а. Треће
је кум који дел и пок лоне. Чет врт о је ново име.
Првим иниц и ја ц и ја м а се пос таје лег и т и м ан члан зајед н ице.16
Обр е д и иниц и ја ц и је спа д ај у у најв а ж ни је кат ег ори је, јер обезб е
ђу ј у прис ус тво или стално учеш ће у цер емон и ја м а братс тва и у
мис терија м а поп ут „првог при чеш ћа“.17
Пос већ ив а њ е косе сас тоји се од две рад њ е: одсец а њ а косе и
њеног пос већ ив ањ а, однос но, освеш тав ањ а. Одсец ањ е косе знач и
одваја њ е од прет х од не сре д ине, а њено пос већ ив а њ е предс та в ља
пов езив а њ е са са к ралн им све т ом и бож анс твом са којим се тим
пу т ем успос та в ља сродс тво. Одсечен а кос а или нок т и симб ол из у
ју чов ек ов у личност, од нос но симб ол пре л ас ка у нови вид жив от а/
пос тоја њ а.18 Разлог заш то се обр ед одвајањ а усредс ред ио баш на
кос у је тај што она својим обл ик ом, бојом и дуж ином предс тав ља
лак о препознат љив у дис тинкт ивн у инд ивид уа лн у или колект ив
ну одл ик у.19
Герц, Клифорд (2010), Антрополог као писац, Београд, стр. 111: облачење у
Христа, он – Христос.
13
Генеп, нав. дело, стр. 85.
14
Исто, стр. 89.
15
Исто, стр. 96.
16
Бандић, Душан (2004), Народна религија у 100 појмова, Беог рад, стр. 238.
17
Генеп, нав. дело, стр. 204; латински,„intium“ – почетак.
18
Генеп, нав. дело, стр. 192.
19
Девојчице из племена Рехамна у Мароку као мале брију главу и остављају предње
праменове на темену, у пубертету пуштају косу, а кад се удају носе две плетенице поза
ди, а као мајке пребацују их унапред (Генеп (2005), стр. 193).
12
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Крш тењ ем дете пос таје лег ит иман члан хришћанске заједнице.
На крш тењу дете добија и сопс твено име. Време обав љањ а рит уа ла
је варирало, пош то се понек ад чекало да дете мало ојача. Крш тењ е
се вршило месец дана пос ле рођењ а, али услед ретк их долазака све
штеника дешавало се да су деца бивала нек рш тена и по више год ина.
Обред крш тењ а је био врло значајан догађај. Оставит и дете нек рш те
ним смат рало се велик им грехом. Смат рало се да су нек рш тенц и
увек нем ирног дух а и да радо наносе зло друг има, а да суп ротно
томе, крш тена душа налази свој мир.20
Пос ле крш тењ а приређивала се гозба. Кум као духовни отац об
јав љивао је име детет у. Кум се није мењ ао, а кумс тво се преносило
на потомке. На дан кад је дете проход ало мајка је месила колач зван
„пос тупаоница“. Колач се лом ио над слав љениковом главом, а делио
дец и из комшил ук а која су већ проход ала.21 На сто се став љало књи
га, новац, оловк а и дете се призивало да узме неш то од тога, а стари
ји су предвиђали да ће се тиме бавит и кад одрас те.

6. Представе испитаника о иницијацији
Смис ао иниц и ја ц и је је увођ ењ е иниц и јан та у пра вос лавно хри
шћанс тво. Прип рем а се код исп и та н ик а углавном од ви ја ла врло
брзо, без разм ат ра њ а и оду г ов лачењ а, или је ни је би ло. Исп и та н и
ци се мог у поде л и т и на особ е које се нис у под вргле иниц и ја ц и ји,
које су крш тене без учес твов а њ а на оста л им све т им тајна м а, и на
особ е које су ак т ивн и верн иц и.22
Испитаниц и су рек ли да су се одл учили за крш тењ е у једном
трен утк у. Почетак рит уа ла је одл ука особе да се крс ти, сходно Бан
дићу који смат ра да сваком религ ијском акт у претход и веровањ е,
односно мисао. Испитаниц и не смат рај у да се крш тењ ем одвајај у из
свакод невне заједнице и окружењ а у коме живе. Прип реме за кр
штењ е и позива званица није било. Наравно, уз иниц ијанта је дошао
кум и јед ан-два пријатељ а. Позивањ а род итељ а није било. Само се
једна испитаница крс тила истог дана кад а и своја мајка. Деца су кр
штавана мног о год ина пос ле својих род итељ а.
Моји испитаниц и су се крс тили или као бебе до једне год ине (2
испитаник а, 25%), као деца (од 7 и 10 год ина; 2 испитаника, 25%)
Бандић, нав. дело, стр. 239.
Исто, стр. 241.
22
Декларативни/повремени и активни верници: види Жикић, Бојан (2002), Кр
штење одраслих и деце у Србији у последњој деценији двадесетог века. Обичаји животног
циклуса, Београд, стр. 115–128.
20
21
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или пос ле чет рдесете (са 41 и 43 год ине; 2 испитаника, 25%), или још
увек нис у крш тени (25, 56, 25%). Сви прец и испитаника су крш тени
– род итељи, деде, бабе, прадеде и прабабе. 25% испитаника се само
крс тило, 50% су друг и крс тили, а 25% је неод л учно по питању ини
цијац ије. 60% испитаник а смат ра да је бољ е дете крс тит и као мало,
а 40% смат ра да је одл ук а за крш тењ е личне природе. Разлози заш то
смат рај у да дете треба крс тит и били су да дете на крш тењу добија
анђела чувара, да без крш тењ а нема живота, да се дете од малена
увод и у веру, да би избегло странп ут ице и лутањ а.
„У хришћанској породици да, у неверујућој има право да бира.
Ако осети духовну потребу, па ће и родитеље покрстити.“ (Анкица, 63)
Симболичко прскањ е светом водом иниц ијант и су дож ивели
као лековито по здрав ље. Сјед ињ ењ е односно догађај присајед ињ е
ња Хрис та и иниц ијанта описала је испитаница:
„То је истина, да ћемо оног дана и васк рснут и. У Њега смо се обу
кли. Узели смо печат Дух а Светога.“ (Анк ица, 63)
Мла д и исп и т а н иц и смат рај у да дец и треб а да в ат и мод ерн и
ја/стра н а имен а, док стари ји исп и т а н иц и смат рај у да дец и треб а
да в ат и имен а из Стар ог и Нов ог За в е т а. Исп и т а н иц и смат рај у да
је то чув ањ е вер е, да се не би бир ал и екст ремн и, разв ратн и и за
миш љен и људ и.
„Имена треба дават и по празник у, пог решно је по баби и дед и. А
не да (име) дâ пијани кум.“ (Милан, 61)
Исп и т а н иц и не смат рај у да се крш тењ ем доби јај у ика к ве по
влас тиц е у друш тву. Не смат рај у да их крш тењ е одваја од свет ов
ног жив от а, на п рот ив смат рај у да су ком у н ик ат ивн и ји и спрем н и
ји да помогн у. Вез а са Црк вом је инд ивид уа лн а ствар. 50%–50% је
од нос иниц ија н ат а који су пос ле од р еђ еног временс ког период а,
који је увек 3–4 год ине пос ле крш тењ а, крен ул и на Ли т ург и ј у по
че л и и да ак т ивно учес тву ј у у оста л им Све т им тајн а м а, док дру г а
половин а трен ут но нем а на ме р у/пот реб у да учес тву је у ак т ивном
верс ком жив от у.
О речениц и „Ниси крш тен?“ испитаниц и смат рај у да ни једна
религ иозна особа не би пос тавила то питањ е било коме, и да се ту
речениц у може изг оворит и само „веруј ућ и аматер“.
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„Та речен иц а нем а везе са вер у ј у ћ им човеком. За ве р у ј у ћег чо
век а то уопш те не пос тоји. Мис лим да је суш тина мног о дуб ља.“
(Мил иц а, 53)
Дар ови кумов а су симб ол ичн и, хриш ћанс ке при р оде, типа ико
на, ду ховна књиг а, броја н иц а, златан крс тић и/или лан ч ић. Исп и
тан иц и смат рај у да је битно да је дар од срц а, као израз добре вољ е,
а не ко је скуп љи и већ и пок лон дао.
Према мишљењу исп и та н ик а, човеково приб ли ж а в а њ е Бог у је
углавном чињ ењ е добрих де ла добрим људ и м а (али и нев а љ а л им),
дод ир са су ш тином свог бић а, мол и т ва, осећ ај олак ша њ а, али и
бол, при х вата њ е му чен иш тва у чис том ста њу ду х а.
„Да се иде у Црк ву, да се пош тује Биб лија, да се углед аш на цр
квене људе.“ (Стефан, 19)
„Му чењ е, при х вата њ е бола, чис то ста њ е ду х а и свес ти и склад
са при р одом.“ (Ирена, 25)
Однос према сакралном друштву Цркве је подељен на позитиван
и негативан.
Позитиван однос обухвата одлазак на Литургију, читање црквене
литературе и разговор са верницима.
Негативан став се везује за то што поједини испитаници унутар
Цркве препознају присутност „лоповлука, политике, фолирања и ма
нипулације масама“.
За све исп и та н ике – без обзи ра да ли су се под вргли иниц и ја ц и
ји или не – ре л иг и ја предс та в ља пут истине, ду ховн и смис ао живо
та, спас за це л у пор од иц у и олак ша њ е.
„Пош тен, час тан, правед ан живот, без гриже савес ти.“ (Над а, 56)
„Ми смо јако слаби и немоћн и без Бог а. Напао ме вир ус, жи
во–не ж иво, а има ми л и ме тар.“ (Ми лан, 61)
Иниц и ја ц и ј у смат рај у као тајн и кôд отвара њ а човек а Бог у и Бо
га човек у. Дож ив ља в ај у је као „отвор ена врата“ и као је д ан дос то
јанс твен људс ки живот са пробу ђ еном свеш ћу. Ре л иг и ја по иск а зи
ма освеш ћу је и пози т ивно де л у је на живот исп и та н ик а. Крш тењ е
смат рај у иниц и ја ц и јом која је пред ус лов за ди ја лог са Гос подом
(помоћу мол и т ве).
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О освеш та ној вод и су та кођ е поде љ ена миш љењ а: „крш тен и“ је
смат рај у леком, дра г оценом ре л ик ви јом, за ш тит н им средс твом, а
„нек рш тен и“ само плацеб о ефект ом.23
Раз лози који опре де љу ј у људе и њи хов у дец у да се под врг н у
иниц и ра њу су или личне при р оде, или је то због пор од ице. Особ е
које су рођ ене у хриш ћанс кој пор од иц и су по рођ ењу би ле крш тене,
или су се у од р еђ еном временс ком ин т ерв а л у крс ти л и пор од ично
(на иниц и јат ив у јед ног од чла нов а оби т е љ и: отац/мајк а, мла ђ е/ста
ри је де т е). Ини д иви д уа лн и раз лози се од носе на ду ховност: да буд у
ближ и Бог у, да оду у рај, лично задовољс тво, пробуђ ењ е и спрем
ност на крш тењ е у дат ом трен утк у или тог дана.
„Најчеш ћи раз лог је тра д иц и ја, има и помод арс тва, а најм а њ и
разлог је пут ка Гос под у, а то је најбитн ије.“ (Милан, 61)
Исп и та н иц и који са мо разм иш љај у о крш тењу смат рај у да је
главн и мот ив за крш тењ е за п ра во страх од болес ти/смрт и/неп ри
хвата њ а, или су раз лози кул т у ра и тра д иц и ја.
Јед на исп и та н иц а је са својом мајком јед ног ју т ра дош ла у
Острог, та мо зат ек ла крш тењ е и њих две су приш ле иниц и јан т и м а
и стале у ред. Друг и исп итан ик се само тог јут ра пробуд ио, поже
лео да се крс ти, позвао кум а и најб лиже пријат ељ е, а крш тењ е је
оба в љено истог да на у 18:00 часов а.
„Разм иш ља њ е о дота д а ш њем живот у – чудом сам остао жив.
Бог штит и све људе. Вол и, а ниш та не траж и зау зврат; луд а љуб ав.“
(Милан, 61)
Одсец а њ е пра мена косе и њег ово пос већ ив а њ е за исп и та н ике
нем а ник ак ву важ ност, мног и јед ва и да се сећ ају тог трен утк а, и
смат рај у да је крш тењ е бит но, а одсец а њ е косе у ри т уа л у нем а нек у
спец и јалн у функ ц и ј у. Јед на исп и та н иц а без непос ред ног иск ус тва
разм иш ља о томе као пот енц и јалној траум и. Од риц а њ е од сата не
су при х ват и л и без ана л изе. Умес то деце кум се од ри че од сата не и
прис ајед ињу је са Хрис том.
„Све што је сатанс ко през ре т и и не разм иш љат и, ни разг ов ара
ти. Како пос тоји добро – тако и зло. Пус ти сатан у, беж и. Е, то је то!“
(Милена, 52)
23

Енг. placebo, нешто што је добро „упаковано“ а уствари је превара.
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Што се ти че од нос а прем а свеча ној одећ и, облачењ е девојч иц а
у свеча не бе ле ха љ ин ице је при х ватљиво. Исп и та н иц и смат рај у да
се треба обућ и лепо, из пош тов ањ а, зат о што се улази у „храм Бо
жи ји“. Јед на исп и та н иц а на вод и да је то бит но за дец у, а за стари је
који су „дош ли са зак аш њењ ем“ није битна боја, само да је уредно
и чис то. Најс тари ја исп и та н иц а нам је објас ни ла оби чај у њеној по
род иц и:
„У једном стих ар у – тако се с колена на колено нос ило. Чим
прерас те кош уљ иц у, даје је млађ ем брат у или сес три да се у њој
крс ти.“ (Анк иц а, 63)
Од нос на ц ионалног и универзалног иден т и тета у хришћанс тву
је 14% према 86%. Само је једна особа (не баш тако добро обаве
штена) рек ла је да је хришћанс тво одраз нац ионалног идент итета.
Остали су рек ли да је небитна нац ионалност, раса, економски стат ус
и слично. На питањ е о српској зас тави у Црк ви, испитаниц и су од
говорили да им не смета да стоји, али да је они лично не повез уј у са
нац иона лизмом.
„Требало би да све буде хришћанско. Заш то и Мађар не би био
хришћанин?“ (Анк ица, 63)
„Духовно, а онд а нац ионално. Ја то ниш та не признајем. Она је
симбол држ аве, а за Црк ву нема ниш та духовно, кад неко некога до
веде са стране. То пре није било, и ратови ’91 и Косово. Ја то не по
вез ујем. Црк ва је посебно за себе. Вод и пут духовни народ а, а не пут
полит ике. Треба да под рж иш свој народ. Овце своје, да приведе на
род у тор.“ (Милена, 52)
75% испитаник а је знало да је Конс тант инова држ авна зас тава
на себи имала крст.24
Испитаниц и не смат рај у да их је крш тењ е одвојило од свако
дневног светског живота. Прип рема за крш тењ е није било, одл ука
је само преломни трен утак у живот у људ и и званице су одмах биле
обавеш тене. У првој фази Генепових прелаза, која обу х вата довође
ње иниц ијанта пред посвећено мес то и очек ивањ е рит уа ла, посвеће
ниц и су дож ив љавали врло лепа осећањ а. Били су узбуђени и каж у
да је влад ала свечана и фина атмосфера.
24
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„Позит ивно. Јед ва сам чек ала да ме крс ти. Била сам срећна док
сам слушала попа.“ (Тијана, 21)
„Као провера. Ти желиш да се промениш, смат раш да твој живот
иде нек им новим путем, и дошао си сад да то урад иш, да озваничиш.
Одрекао си се световног и прих ваташ нове вреднос ти које раније ни
су биле у твом живот у.“ (Милица, 53)
Друг и степен је радовањ е и тихо плакањ е благонак лоних људ и.
Кум се зак лињ е у име кумчета. Име остаје исто, или се мењ а у склад у
са жељ ама иниц ијанта. Пос ле крш тењ а след и гозба. Од Свете Тајне
Крш тењ а до Свете Тајне Причешћа углавном је прош ло 3–4 год ине.
Та постлим инална фаза до акт ивне агрегац ије с Бож ијим хлебом и
вином била је поп уњ ена читањ ем теолошких књига и прип ремом за
„религ иозни акт ивизам“. Са народним обичајима који су делом па
гански, а случајним сплетом миш љењ а повезани са хришћанс твом
испитаниц и нис у упознат и.
„Ти обичаји! Дете од 3 месеца, мајк у нис у довели због нек их оби
чаја. Отац и кум се фрљ ај у с падеж има. Отац Лазар је рекао: ‘Нећу да
крс тим дете, док не дође мајк а!’. Она пос ле љуби свеш теник у рук у,
плаче, што јој је дозволио да прис ус твује крш тењу свог детета. Лич
но сам видела!“ (Милена, 52)
75% испитаник а смат ра да правос лав ље није религ ија која се
стиче рођењ ем. Испитаниц и смат рај у да учешће у верским обред и
ма не мора да подраз умева религ иозност. 25
50% исп и та н ик а иде на Ли т ург и је, сла ви пра знике и тих да на
не ра д и. Ни јед ном исп и та н ик у крш тењ е ни је би ло зас нов а но на
теолош ком пои м а њу стварнос ти. Исп ита н иц и су мног о год ина по
сле крш тењ а схвата л и смис ао и кул т урн и хоризонт хриш ћанс тва.
Је д ино што су чул и би ло је од баб а-ком ш ин иц а, које су више „лу па
ле“ и лоше тум ач и ле Јев анђ е љ а нег о што су зна ле, зајед но са упли
ви м а неопа г анс тва. Кум је углавном најб ли ж и при јат ељ, а врл ине
које су исп и та н иц и одабра л и су пра вос лавност, доброта, да буде
прави духовн и отац... На питањ е как вог кум а ник ад не би одабра
ли, од г ов ара л и су непознат ог, мафи ја ша, невер у ј у ћег, без теоло
шког зна њ а и необразов а ног.
25
Веровање, осећање и понашање. Види Радуловић, Лидија (2002), Црквени ритуа
ли животног циклуса: крштење и венчање. Обичаји животног циклуса, Београд, стр. 77–92.
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Оче наш, Символ вере и Бог ород ице Дјево знај у само испита
ниц и који су акт ивни верниц и, а на крш тењу нис у учили молит ве
за које се не сећај у ко их је изг оварао (да ли свеш теник или кум). На
питањ е о однос у хришћанс тва и рац ионалнос ти, истине и ирац ио
налнос ти испитаниц и су смат рали да хришћанс тво јес те истина, да
је надрац ионална, и да нема везе са ирац ионалношћу кој у вез уј у је
дино за астролог иј у.
„Више овако мањ е брош уре, у њима је сажето. Ако дебел у књиг у
читам 5–6 месец и, не мог у конце да повежем. Да су мис ли сажете
дос тупне сваком лаик у. Не мора бит и фак ултетски образована, мо
же бит и стара особа или лаик. Ако га зат рпаш књигама губи вољу.
Дат и неш то мало, да га гане по сред срца и душе. Е, то! Кад се забе
леж и у подсвес ти, е онд а те кљуца.“ (Милена, 52)

7. Однос теолошког и народног погледа
на крштење и Свете тајне
На табе л и 2 мог у се уочи т и раз л ике измеђ у ак т ивног и дек ла
рат ивног пона ша њ а верн ик а. Могли бис мо слоб од но рећ и да од ли
терат у р е и опш те информ ис а нос ти за вис и пра вилно пона ша њ е и
опхођ ењ е пос већен их.
Ак т ивн и верн иц и смат рај у да дец у рођ ен у у хриш ћанс ким по
род иц а м а треб а крш та в ат и од м ах по рођ ењу. Нар од но вер ов а њ е
пак смат ра да су дец а слоб одна да сам а изабирају свој пут. Прв а
група смат ра да крш тењ е не сме да се обави без прис ус тва мајке,
као битн ијег члана нег о што је кум. Нар одно вер ов ањ е смат ра да је
жена неч ис та и да не сме да прис ус тву је крш тењу. Та кођ е прв а гру
па даје имена из Стар ог и Новог За ве та својој дец и, а најпоп уларн и
ја су Јов ан, Марко, Марија, Дан ило, Над а, Ања и Ана. Друг а група
смат ра да је у ре д у да в ат и апос толс ка/ми р онос ничк а имена дец и,
али их не даје оба везно. Први би рај у кум а који је дуб око ве р у ј у ћ и
верн ик, дру г и би рај у кум а без кумовог адек ват ног зна њ а да треб а
да се пона ша као ду ховн и отац. Дец а прве гру пе оба везно доби јај у
пок лон, дец а дру г е гру пе углавном прођ у без пок лона.
Обе гру пе са ра дош ћу очек у ј у своје крш тењ е и ра д у ј у се. Први
смат рај у да се Пос ла н иц а Коринћ а н и м а дос ловно од нос и на њих, а
друг а група смат ра да је за вер уј уће тако, а да они не осећ ај у да је
стварно то баш тако. Први су смат рал и да је благ од ат Дух а Свет ог
би ла за ис та на Јорд а н у, а дру г и смат рај у да је то би ла ха л у ц ина
ци ја. Ак т ивн и верн иц и знај у којим су да н и м а ве л ик и пра зниц и и
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славе слав у у склад у са Тип иком, у смис лу да ли је празник пос тан/
мрс ан. Друг и не знај у дат уме, не знај у ко је крс тио Исус а (иако се
испос та ви ло да је то јед ној исп и та н иц и пор од ична сла в а, кој у сла
ве њен муж и ћерк а, који су обоје крш тен и).
Ак т ивн и верн иц и не смат рај у да се крш тењ ем одвајај у из сва
код невне зајед н ице и окру жењ а у коме живе, док је нар од но ве
ров а њ е да су у некој ме ри одвојен и. Први су пос ле неког пе риод а
крен ул и да се причеш ћуј у, а друг им а је довољно само то што су кр
штен и. Први су упознат и са теолог и јом као нау ком, дру г и нис у чак
ни са брош у ра м а. Први не разм иш љај у о бог атс тву свеш тен ик а,
дру г и су кивн и на њих. Први освеш та н у вод у смат рај у дра г оценом
ре л ик ви јом, а дру г и прев ар ом. Први одсец а њ е косе схватај у као
део ри т уа ла, дру г и је схватај у као траум у. Први схватај у универ
залност хриш ћанс тва која обу х вата Јевреје, Грке, Ри м ља не, Ма ке
донце, Ја панце, Африк анце, а дру г и смат рај у да је ре л иг и ја обл ик
на ц ионалног иден т и т е та.
Теологија/
Паганизам

I група: Теолошко
поимање стварности

II група: Неопаганско
поимање стварности

Жена

Еманциповано
и чисто биће које
присуствује
Светим тајнама
Оличење Богородице

Забрањен прилаз жени
као „нечистом“ бићу
Оличење проститутке

Мушкарац

Благо поступање
Оличење Христа

Оштро поступање
Оличење империјалисте

Крштење

Крштење по рођењу

Крштење по слободној вољи

Литургија

Присуствују, посте,
причешћују се
и исповедају се

Не присуствују (или присуствују,
али се не исповедају, не посте
и не причешћују се)

Литература

Упућени

Неупућени

Паљење
свећа

Пале их пре или
после Литургије

Пале их увече и одлазе кућама

Табела 2: Однос теолошког и неопаганског поимања стварности
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Закључак
Предмет овог нау чног рад а је крш тењ е у период у од 2009. до
2011. г. у Црк ви Св. Тројице у Зем ун у. Мет од је испитивање крш те
них исп и та н ик а, као и проу ча в а њ е Књиг е Рођ ен их на на ве деној ло
кац ији у наведеном временс ком инт ерв ал у. Друш твена група кој у
сам исп и т ив а ла су људ и који посећу ј у Црк ву Све т е Тројице у Зем у
ну. Основна хипот ез а овог рад а била је да се утврд и да ли се особ е
крш та в ај у смат рај у ћ и да је то део оба везног на ц ионалног иден т и
те та, да ли крш тењ е има везе са на ц иона л измом или пак, универз а
лизмом, зат им исп и т ив а њ е информ а ната – ка ко дож ив ља в ај у фа зе
сепара ц и је, ли м иналнос ти и агрег а ц и је, и да ли се број крш тен их
промен ио у од нос у на ис т ра ж ив а њ а ра н и јих аутора вршена током
прот ек лих год ина, као и упор еђив а њ е стат ис тике и под ата к а.
Крш тењ е, Све та тајна којом човек пос таје хриш ћа н ин, од нос но
члан Црк ве, предус лов је за све остале тајне и обр еде у Црк ви – бу
дућ и да њим а прис тупа само онај ко је крш тен.
Исп и та н иц и смат рај у да се иниц и ја ц и јом крш тењ а, иако ула зе
у соц ио-култ урн и оквир теолош ког поим а њ а стварнос ти, не одва
јај у од зајед н ице непос већен их – у смис лу да се са мо обог а ћу ј у но
вим знањ ем и пои м ањ ем стварнос ти, а да ниш та не губ е.
Од крш тењ а до првог при чеш ћив а њ а постл и м инална фа з а кр
штењ а и пре л и м инална фа з а при чеш ћа траја ла је у за вис нос ти од
исп и та н ик а од 3–4 па до 10 год ина. Долас ком на прв у Ли т ург и ј у
и прип ремом која се сас тоји у узд рж а в а њу од табу ис а не хра не и
узи м а њ ем при чеш ћа, иниц и јант пок а з у је на п ре д ак у ду ховнос ти и
ак т ивно се укљу ч у је у цик личн у временс ку пракс у.
Иниц ијант и нис у учил и мол ит ве Бог ор од ице Дјево и Символ
Вер е, а Оче Наш су знал и још као дец а.
Услов да се одрас ла особ а крс ти јес те жељ а по слоб одној вољ и,
и та к вих је највише би ло међу мојим исп и та н иц и м а (75%).
Од л у ком о крш тењу и одаби ра њ ем кум а иниц и јант је „на пра
гу“ да пос та не равноп равн и члан соц ио-кул т урне зајед н ице и доп у
ни иден т и т ет своје „Ми гру пе“. 26 Сепарац ијом од ђавола исп итан ик
пос таје свет и пос већен Хрис ту. Иниц и ја ц и јом крш тењ а иниц и јант
упознаје јед н у нов у ди мензи ј у зајед н ице и дос ти же стат ус који већ
имај у њег ови род и т е љ и, срод н иц и и/или при јат е љ и.

26
Жикић, Бојан (2002), Крштење одраслих и деце у Србији у последњој деценији
двадесетог века. Обичаји животног циклуса, Беог рад, стр. 126.
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Обр е д и при јем а у црк вен у зајед н иц у су за поче т и крш тењ ем,
али се нас та в љај у при м а њ ем нових Све т их тајн и, нпр. при чеш ћи
ва њ ем, свеш тенс твом и бра ком. Исп и та н иц и смат рај у да их иниц и
ја ц и је спајај у ка ко са теолош ко-соц и јално-кул т урн им дру ш твом,
тако и са мулт ик улт у ралном заједн ицом.
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Ethno-sociological Study
of Initiation of Baptism
(in the random sample of the people of
the Holy Trinity Church in Zemun)
Anja Abramović
The New Balkans Instit ute,
Belgrade
Summ ary: This article is a result of field research
among the believers in the Holy Trinity Church in
Zemun. The author had included the views of people
who have undergone the initiation of Baptism as well
as the views of people who have not yet done so. The
relationship of respondents to a national/universal
Christian identity and their social network in the
Belgrade municipality of Zemun is also included in
this article.
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