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Политика и религија у савременом свету
Напети однос политике и
религије постао је централни
предмет пажње у савременом
друштву. Политичко-религиозна
радикалност у савременом свету
добила је разорну моћ засновану
на потенцијалима које религија
скрива у својим недрима. С друге
стране, са религијом је сједиње
на нада да кроз њу јача друштве
на кохезија. Динамика тог унакр
сног прожимања и ризици који из
њега настају, односно конструк
тивна спрезања ових феномена,
осветљени су у овом зборнику
чланака, тј. предавања.
Да ре л иг и је мог у пос тат и
опас не за дру ш тво пок а з а ло се
на почетк у новог ми лен иј ум а у
неевропс ким рел иг ијам а. Чин и
се да је хриш ћанс тво своје нај
крв а ви је ета пе оста ви ло иза се
бе, што не подраз умев а да уну
тар хриш ћанс тва вла д а пот п у на
без а з леност. Ако је хриш ћан
ство доби ло своје форме у ви д у
црк а в а које су у хармон ичном
скла д у са демок ратс ким дру
штвим а средњ е Европе, ипак у
њи м а пос тоје пот енц и ја л и који

са демок ратс ком ори јен та ц ијом
и правил им а нис у под уд арн и.
Интернационално реномира
ни научници, чија предавања су
сабрана у овој књизи, осветлили
су различите аспекте тог односа:
осцилацију из
међу политике и
религије у САД
и Русији, дуго
настојање на из
градњи ислам
ске државе, кон
цепт теократије,
као и димензије
њиховог исто
ријског развоја
у луку од антике
до савременог
доба. Предавања
обрађују процесе сакрализације
и десакрализације и формулишу
начелне позиције о односу поли
тике и религије из перспективе
теологије и философије.
Ова свеска садржи осам фи
лософских и теолошких чла
нака – деривата предавања из
истоименог циклуса „Политика
и религија“, које је Сименс фон
205

Теолошки погледи / Theological Views XLVII (1/2014)

дација (Carl Friedrich von Sie
mens Stiftung), са предговором
проф. др Ф. В. Графа и погово
ром проф. др Х. Мајера, објавила
код угледног минхенског издава
ча Бека – Friedrich Wilhelm Graf /
Heinrich Meier (Hrsg.): Politik und
Religion. Zur Diagnose der Gegen
wart, München: C. H. Beck 2013
(Edition der Carl Friedrich von Si
emens Stiftung). Аутори прилога
су Ђор
ђо Агам
бен, Ро
берт Бар
тлет, Хилел Фредкин, Џорџи Л.
Фризи, Фридрих-Вилхелм Граф,
Ханс Улрих Гумбрехт, Јирген Ха
бермас, Ханс Јоас, Хајнрих Ма
јер и Петер Шефер.
Фрид рих-Вилхелм
Граф,
јед ан од најзначајнијих са вре
мених протес тантских теолога
у Немачкој и приређивач овог
зборника чланак а вели у увод у
да је у време неоп росвет итељ
ског дух а савремене епохе фено
мен „марг иналнос ти религ ије“
– смат ран неповратним и ко
начним – замењ ен пос тулатом о
„крај у сек улариза ц ије“.
Посебно ваљ а истаћ и анали
зе теолога Фрид рих Вилхелма
Графа и соц иолога Ханса Јоаса.
Обојица налазе да су у хришћан
ству с једне стране на дел у јак и
морални пориви и склоност ка
демок рат ији, и с друг е стране
истовремена пос тоја на опасност
да се правила демок ратске про
цед у ралнос ти пренебрегн у. Ре
лиг иозни људ и имај у нек ак ву
„неконт ролисан у склоност ка
фан тас тичном“, конс тат у ј у ауто
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ри у дух у једног познатог Хеге
ловог тврђењ а. Овим се зацело
указ ује на то да се религ иозно
миш љењ е одвија у вид у митова,
прича и слика. Религ ија је увек
„неш то друго“ но „рац ионално
миш љењ е“. Она вод и свагд а но
вим интерп ретац ијама. „Религ и
озни језик је нека врс та ментал
ног software(а), који може добро и
дивно, али исто тако и страшно,
ужасно и зло да проу зрок ује“.
Отуд а се и при најбољ ој вољи не
може тврд ит и да је хришћанска
религ ија per def init ionem нена
силна и демок ратска, већ су све
опц ије отворене.
Како објаснити виталност ре
лигије? Ханс Јоас се позива на
прворазредне мислиоце претпо
следњег и последњег столећа –
Виљема Џејмса и Џона Дјуија у
Америци, социолога Емила Дир
кема у Француској, Георга Зиме
ла, Макса Шлера, Ернст Трелча и
Макса Вебера у Немачкој. Сви су
они констатовали да човек има
„типичну способност“ да „идеале
представи и укључи их у ствар
ност“. Језиком религије би се мо
гло говорити о „самотрансцен
денцији“, о којој је недавно писао
немачки философ Петер Слотер
дајк у књизи Мораш свој живот да
промениш. Једноставније речено:
човеку је потребно нешто што
је веће од њега, а што ће га под
стакнути да усмери свој живот у
одређеном правцу. Тај исти меха
низам важи и у друштву. За Ханса
Јоаса религије у свом језгру носе
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процесе формирања идеала. Оту
да су идеали кроз столећа подло
жни менама. Такво формирање
идеала је ритуални а не интелек
туални процес.
У кру г ови м а европс ке и се
верноа меричке ака демс ке ин
те л иг енц и је ду г о су се вод и ле
дебат е о феномен у „трајне ви
талнос ти рел иг ије и поврат
ку ре л иг иозних ак т ера у сфе
ру јавнос ти“. Та ко Ханс Ул рих
Гумбрехт исп ит у је историјс ки
развој од нос а ре л иг и је и пол и
тике у САД. За разл ик у од Евро
пе, аме ричк а ре л иг иозност је „у
мног о незнатн ијој мери оп т ер е
ћена сек улариз ац ијом“. Но ипак
пос тоје и у Аме риц и тен денц и
је сек улариз а ц и је и ерод и ра њ а
трад иц ионалн их етичк их по
зиц ија (лег ал из ац ија прек ид а
трудноће или склапањ е брако
ва хомосекс уа лн их пар ов а нис у
више иск љу чен и).

Хилел Фредкин испитује по
задину идеје „исламске државе“
у светлости „динамике између
религије и политике у савреме
ном исламу“ и долази до закључ
ка да у њему нема диференцира
ња између ових двеју сфера.
Јирген Хабермас, великан
соц ијалне философије, налази
да „поларизац ија између вере и
знањ а није нигде тако оштро из
ражена као у култ ури Запад а“.
Хабермас препоруч ује филосо
фији да „не прек ине нит и у дија
лошком однос у према религ ији“.
Овај збор
ник чла
на
ка у ди
скусији о сложеном, али продук
тивном односу двају појмова, од
носно о дијагнози савремености,
нуди супстанцијалне импулсе о
којима би сваки савремени фи
лософ, политичар или теолог, без
обзира на конфесионалну прове
нијенцију, ваљало да размишља.
Зоран Андрић
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Икумена у прелому
Већ више дец ен ија црк ве
вод е мног ос тру к е икуменс ке
ди ја лог е. Мног и „икуменс ки

консенс и“ и „конв ерг ентне по
зиц и је“ нас та л и из тих ди ја ло
га нем ај у ник а к ве прак т ичне
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