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Барбара Штолберг-Рилингер, Ритуали
„Il n’y a pas de religion sans rites et cérémonies“
Bergson

Појам ритуала је у културнонаучном дискурсу последњих го
дина имао посебно истакнуто ме
сто. Често се говори и о феномену
једног ritual turn-а (ритуалног
обрта/преокрета) у друштвеним
наукама. Представници етноло
гије и културне антропологије су
појам ритуала рано идентифико
вали одредивши његове семан
тичке координате. Отуда је сазрео
час да се когод позабави овим фе
номеном изван двају доминант
них фахова и њихове епистемо
логије. Ритуали важе за ригидне
стереотипе или круте и непроме
њиве ентитете. Тек седамдесетих
година прошлог века је откривен
креативни потенцијал ритуала.
Јудејски Есени на Мртвом
мору, исламски дервиши и буди
стички анахорети практикују ри
туале сви на веома сличан начин.
Аскетски ритуал самокажњавања
је опро
ба
ни ме
тод да се од
већ
слабо тело спута и тиме божан

ствима допадне и угоди. Ритуал
је пролаз/прелаз (rites de passa
ge) у посебно стање. Разум
 е се да
нису сви ритуали нужно са болом
спојени и нису сви са визионар
ском природом суочени. Ша
ману су каткад техничке мађије
довољан начин да се проблеми
свакодневице преброде. Он чини
хокус-покус и „абракадабра“ са
фетишима и враџбинама, мрмља
и пренемаже се, произносећи не
разговетне формуле заштитном
духу. Но, ипак без претходне ви
зије сакралног и превазилажење
профаног би био јалов подухват.
Тиме што је свет размађијан, ти
ме је појава светости постала вр
ло ретка. Одавно је евидентан
распад ритуала и заједничких
символа, као и раслабљење њи
хове социјалне кохезивне снаге у
модерним друштвима. Та готово
опште прихваћена теза је оборе
на у неколиким новијим испити
вањима о ритуалности.
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Но зашто су човеку потреб
ни ритуали? И какав значај има
ју ритуали у људским животима?
Оваквим питањима су се ба
вила културноисторијска истра
живања. Али њиховом гравира
јућим контроверзама академски
свет није из темеља потресен. Ни
на једну једину општеприхваћену
дефиницију ритуала се научна за
једница није могла усагласити, ре
цимо у смислу – једна посебна се
рија људског деловања/радњи која
на јаван начин упућује на символе
верског, политичког или социјал
ног значења. Научно интересова
ње је расло јер је старија школа
структуралне историје изгубила на
значају. За ранију историографију
је питање „стамених чињеница“ и
„наративног језгра“ била одлучу
јућа. Дуго су питања крунисања,
(миро)помазања или сахране биле
препуштена питорескним детаљи
ма културне историје, будући да
су модерни ритуали деградирани
на круту шему. Креативност или
индивидуалност је тријумфовала.
Ко је уопште још могао желети да
му се свадба или крштење сматра
обичном копијом/имитацијом?
Какав је азбучник ритуалне
граматике?
Ритуали су упућени нумино
зном. Чини се да се превиђа сушта
ствена разлика између ритуала и
церемонија. Ритуали су трансфор
мативни, а церемоније конфир
мативне. Ритуали регулишу прео
крете и прелазе, церемоније само
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потврђују познато. „Нема ритуала
без вере“ – гласи једно врло позна
то гесло Емила Диркема. Етнолог
религија Дејвид Гелнер, на осно
ву искустава из Непала, разликује
три типа: ритуале сотириолошких
религија, које служе спасењу; ри
туале социјалних религија које
служе интеграцији и солидарно
сти и магичне ритуале које служи
против болести и свакојаког зла
(апотропеизам). Била би методич
ки огромна погрешка ако би се из
начела универзалности сотирио
лошких религија изводио принцип
универзалне теорије ритуала.
Ритуали су социјалне асоци
јације: социолошке теорије о ри
туалима (Диркем, Редклиф-Бра
ун) истичу да ритуали поседују
солидаризујућу, контролишућу,
хијерархизирајућу, стабилизира
јућу функцију. Њихова церемо
нијалност, њихово практиковање,
њихов публицитет и театралност
служе колективу да се издигне над
индивидуом и уједно је надвиси.
Ритуали су хијерофанија: то
ме насупрот стоје конфесионали
стичке (субстанцијалистичке, тео
лошке) теорије ритуала (Елијаде),
у чијем је средишту религијски
проблем. Сходно томе ритуали су
митски и трансцендентални. Они
раздвајају сакрално од профаног.
Ритуали су чисте форме: оне
подвлаче питање језика ритуа
ла, језика символа или перфор
мације. Све теорије ритуала су
дакле функционалистичке (са
психолошким или социолошким
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тежиштем), конфесионалистич
ке, односно формалистичке или
пак њихова комбинација. Све су
теорије у једнакој мери сврсис
ходне, целомудрене и оријентиса
не на форму. Евентуалне разлике
би се мо
гле
усп ос тав ит и
у погледу на
веру или зна
ње или на оне
са интелекту
ал ис тичк им
или идеали
стичким на
једној или на
оне са емпи
р ис т и чк и м ,
р еал ис т и ч 
ким, есенци
јал ис тичк им
или матери
јал ис тичк им
позицијама, на другој страни. Ре
дунданција у ритуалима је кри
стализовала оне радње које се на
зивају прототипови и архетипови.
Њих је могуће варирати,
трансформисати, понављати или
опонашати. Модели интеракција
и трансакција између различи
тих и ритуалних гестова су такви
да је могуће говорити о универ
залијама ритуалности.
Шта разликује аутентич
не ритуале од ритуализованих
радњи?
Пет елемената ритаулно
сти ваља промишљати у њиховој
комплексној спрези:

1. Узрочне промене – измена
између опозиција и дихотомија:
старо-ново, чисто-нечисто, жи
во-мртво, овострано-онострано,
сакрално-профано.
2. Форм алн и за к љу ч ак –
зак лет ва, обећ ањ е „рит уа лн и
ком итм ент“.
3. Формални критеријум де
лања –делања морају бити сте
реотипна и репетитивна, јавна,
неопозива и лиминална. Друга
чије речено – делања не смеју
бити сингуларна, спонтана или
приватна. Логика њиховог деј
ствовања је ex opere operato („кроз
испуњени чин“).
4. Модални критеријуми де
лања – односе се на солидарност,
хијерархију, контролу и норми
рање. Религија захвата трансцен
дентални свет, онострани, виши
– свети свет у коме су интенције
управљене ономе што се назива
„аура фактичности“ код Клифор
да Гирца или „нуминозно“ код
Рудолфа Ота.
5. Измена идентитета, улоге,
статуса и компетенције – транзи
ционалност хабитуираних радњи
у ритуалне.
У Јеванђељу по Луки савету
је Спаситељ да се при позивима
„узима последње место“. Тада
може сопствено понижење да во
ди ка почасном уздизању кроз го
стопримца. Ко се пак против тога
напред истиче, мора да рачуна са
јавним понижењима. Овакве би
блијске форме не спречавају це
ремонијалност јасних регуларија
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о претходно дефинисаном распо
реду „ко са ким и уз кога седи“.
Де
сно је бо
ље но ле
во, го
ре је
боље но доле, што ближе центру
је израз предности/привилеги
је. Ово би могли vulgo да гласи:
сопствено место у церемонијама
је одлучујуће важно, јер се кроз
ритуални акт одсликава поредак
једног друштва.
Професорка
рановековне
историографије у Минстеру др
Барбара Штолберг-Рилингер је
написала задивљујућу студију у
којој комплексну материју спреже
у апстрактан али разумљив фацит.
Дефиниције су значајни ме
тодско-теоријски
инструменти,
а не коначне истине. Ауторкино
по
себ
но уме
ће се ви
ди већ при
њеном покушају да предложи де
финицију: „При ритуалу у ужем
сми
слу је реч о се
ри
ји људ
ских
чињења/деловања који су кроз
стандардизацију спољњих форми,
понављање, карактер извођења,
перформативност и символичност
стекле елементарну социјалну
структуралну моћ“. „Стандарди
зација“ и „понављање“ су, чини се,
кохезивни принцип овог феноме
на у читању ауторке. Књига Барба
ре Штолберг-Рилингер осветљава
нове и актуелне аспекте овог пи
тања. У њој се види да је трансфер
сакралног на државу или нацију не
чини излишним, већ само измењу
је функцију. Након једног кратког
увода који се бави питањима тео
рије ритуала и њихове дефиници
је, ауторка се посвећује „централ
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ном пољу питања“ у историјској
перспективи (ритуали као живот
ни циклус, ритуали као власт или
ритуали као право).
Четири детерминанте ритуала
су: 1) стандардизација и понавља
ње, 2) њихов јавни/демонстратив
ни карактер, 3) символичност и 4)
перформативност.
Прво, стандардизација и по
нављање значи да се они у одређе
ној форми понављају, те су отуда
препознатљиви. Они су или им
плицитни (прећутни) или експли
цитни (у писаној форми нормира
ни). Друго, ритуали су просторно
и социјално означени. Они су из
тока посведневног живота издво
јени и символично ограђени и
различитим поводима демонстра
тивно изведени. Постоје различи
те форме акустичких и визуелних
знакова. Простор символичних
радњи је маркиран; актери/про
тагонисти су својом одећом или
другим атрибутима истакнути.
Постоје и специфичне празничне
језичке формуле. Често су ритуа
ли кроз посебан материјални сјај
и естетски квалитет означени. Ти
ме је етаблирана посебна раван
њиховог збивања. То значи да се
ритуални не збивају спонтано, већ
се њима прати један циљ (intentio
solemnis) и јасна режија. По прави
лу се ритуали збивају/одигравају у
јавности или пред одређеним све
доцима. Физичка присутност акте
ра и адресаната је конститутивна,
при чему се улоге не могу једно
значно двојити. Адресати ритуал
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нису само људи. Већ то могу би
ти и богови, преци, светитељи или
демони. Треће, ритуали су симво
лични у смислу да се преко њих
успоставља заједништво са већом
групом. Ритуали имају комуни
кативну функцију, чиме се раз
ликују од индивидуалних рутина.
Колективни символични код омо
гућује конвенцијама једног ритуа
ла њихову моћ. Четврто, ритуали
имају перформативни карактер,
то ће рећи да они не исказују само
нешто, већ то и чине.
У другом делу који је посве
ћен „контраверзама и системич
ким аспектима“ односи се на
њихову медијалност и антириту
алност модерне. Ауторка испиту
је овај феномен на грађи средњег
и раног новог века (frühe Neuze
it), али се често обраћа и савре

меним догађајима, као на пример
официјелној заклетви америчког
председника Барака Обаме из
2009. г. над Библијом Абрахама
Линколна или ритуалима поли
тичке инсценације моћи нацио
налсоцијалиста), како би показа
ла да ритуали нису ишчезли, већ
да конструктивно доприносе раз
умевању механизма политичкодруштвене оријентације.
Ова брилијантно написана
књига сведочи о посебној улози
ритуала у структурисању и стаби
лизовању политичко-друштвеног
поретка друштва на прагу модерне
као и савременог света. Иако је реч
о студији историчарке, рецепција
ове књиге је и широкој академској
јавности свесрдно препоручена.
Зоран Андрић
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Посланица Диогнету – бисер
ранохришћанске апологетске књижевности
У маниру античке ранохри
шћанске апологетске и протреп
тичке литературе настао је спис
анонимног аутора, чији је ауто
граф пронађен на рибљој пијаци
1436. у Цариграду, од стране за
падног клирика Томаза из Ареца.

Године 1443. доминиканац Јоха
нес (Јован) Стојковић из Рагузе
(Дубровника) пренео га је у Базел
у доминикански манастир. Спис
је недавно објављен у узорно при
премљеном издању са опсежним
коментарима осведоченог екс
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