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О религији и насиљу – дебата о монотеизму
Јед на од фун д а мен талн их
са времен их дебата о монот еи
зму има два опречна смера. Са
јед не стра не је зас ту п љена тез а
да ре л иг и ја подс ти че нас и љ е, са
дру г е да ре л иг и ја зас нив а мир.
Обе тезе су истин и т е, укол ико
се под истином раз уме ем п и
ријс ка очиглед ност. Обе тезе
мог у би т и и оповрг н у т е, од но
сно фалс ификов а не, буд у ћ и да
пос тоје истине које се не мог у
бројевим а док аз ат и.
Књига пред нама коју је при
редио Ролф Шидер тематизује
аргументативне стратегије тих
двеју укрштених теорија.
Познати немачки египтолог и
културолог, проф. др Јан Асман,
иницирао је ову дебату. Његова
књига Мојсије Египћанин, обја
вљена 1998, као и доцније напи
сана књига Мојсијевско раздваја
ње, студија о „цени монотеизма“,
подлога су за ову плодну контро
верзу. Асман тврди да је Мојси
је у Старом Завету примањем
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Десет запо
вести (Дека
ло
га) на Си
нају учинио
р ад ик а лн и
обрт, одвојио
се из ску
па
религија са
многобожач
ким (поли
теис тичк им)
к у лт ов им а ,
окренуо се
једном Бо
гу и ти
ме
утемељио „разликовање између
истините и погрешне религи
је“. Мојсије је отуда постулирао
модел „противрелигије“ и тиме
монотеистичким религијама, ју
дејству, хришћанству и исламу,
имплицитно приписао „нетоле
рантност“: „Оне морају да имају
јасан појам разликовања онога
што их са другим религијама чи
ни неспојивим.“ То је за Асмана
„насиље монотеизма“.

ПРИКАЗИ

Ова теза је у медијима имала
контроверзан ехо. Први је на ову
тезу одговорио познати немачки
савремени философ Петер Сло
тердајк. Он вели да је тим „моно
теистичким обртом“ истовреме
но изникла „неутрална култура
тоталитарног чланства“. Мојси
је је у савезу и завету са Богом у
„сенци Синајске горе“ прихватио
„експлицитну култну обавезу на
суровост“ у односу на недослед
не чланове у унутрашњим редо
вима и спољним непријатељима.
Берлински теолог Ролф Ши
дер је 2008. у својој књизи Јесу ли
религије опасне? (Sind Religionen
gefährlich?) одлучно одбацио те
зе Асмана и Слотердајка, са ар
гументом да за „литерарну фигу
ру“ Мојсија није било одлучујуће
разликовање између „истинит и
погрешан“, већ између „слобо
дан и неслободан“. Сходно тој
тези погрешна је теза о монотеи
стичким религијама као суштин
ски насилним.
Текстови Асмана, Слотердај
ка, Шидера, као и остали прило

зи овој дебати – Михе Брумлика,
Марсије Пели и теолога Маркуса
Вита и Клауса Милера, објавље
ни су у овој књизи, као и две до
датне реплике Јана Асмана.
Приређивач Ролф Шидер ис
тиче да монотеистичке религије
поседују „специфично насиље“
у „Божије име“. Да ли ово нужно
упућује на питање није ли тиме
свет постао још суровији, или ну
ди нове аргументе за легитима
цију насиља? Ова дилема за фун
даменталисте не постоји.
У овим надконфесионалним
конфронтативним позицијама је
можда недовољно истицан миро
творни потенцијал монотеизма.
Тај аспект монотеизма је ишче
зао из „угла гледања“ ових бора
ца укрштених копаља и пера. Но,
и мимо тога, ова дебата проши
рује видике, те је препоручујемо
свима којима је питање амбива
лентне улоге религије у истори
ји, политици и друштву предмет
размишљања.
Зоран Андрић
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