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Глобални богови:
на који начин свет постаје супермаркет религија?
Аутор ове студије је реноми
рани протестантски теолог, проф.
др Фридрих Вилхелм Граф, уми
ровљени
(емери
тирани) професор
систематског еван
гелистичког бого
словља на Минхен
ском универзитету.
Граф је за време
своје универзитет
ске каријере неговао
и оно што би се мо
гло назвати „public
intellectual“ – као
рецензент, предавач
и давалац важних
импулса у јавном
а к ад е мс к о - б ог о 
словском дискурсу.
Централна теза најновије
Графове књиге гласи – понуда
вере у савременом глобалном
свету расте сваким даном као
што и религиозни конфликти
сразмерно расту.
Граф настоји одмах на почет
ку свог памфлета да раскрсти са
двема илузијама: религија не изу

мире као што су држали интелек
туалци Запада последња два сто
лећа. Религије нису мирољубиве,
иако све заговарају
иренизам/мирољуби
вост, већ су ри
зи
ци,
јер борбено настоје да
пробију „своје учење“
о истини. Религије ни
су – и то је лајтмотив
овог пам
фле
та – су
протност
модерни,
већ су конститутивни/
саставни фактор мо
дерне и неретко про
фитери/добитници у
кризи модернитета.
Граф открива у
свом
богословском
дискурсу да друштве
ни сукоби тек у равни богослов
ских интерпретација добијају на
оштрини и експлозивности.
Граф види себе на линији ли
бералне теологије, посебно на
линији Ернста Трелча (Ernst Tro
eltsch). Граф је главни приређивач
критичког издања дела овог ле
гендарног протестантског теоло
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га који је, као и Граф, настојао да
васпостави просветитељске идеје
са краја 18. века. Он нагиње со
циолошком посматрању религија,
без функционалистичких описа у
стилу etsi deus non daretur (као да
Бог не постоји). Ова крилатица је
приписивана Хугу Гроцијусу (Hu
go Grotius), који је био заговорник
суверености мишљења.
Графова књига Глобални бо
гови разапиње нови тематски
лук саздан од емпиријских ис
питивања религиозног феноме
на диспропорција броја рођених
(наталитета) хришћана у односу
на друге религије. Граф означава
бившег папу Бенедикта XVI као
„офанзивног теоретичара еку
менске политике разликовања“.
Већ наслов Графове књиге
Глобални богови упућује на пер
спективу која аутора занима: не
само о великим религијама и њи
ховом присуству широм светског
шара, већ и њиховој друштвеној
релевантности кроз коју земаљ
ски глобус постаје битнији и при
јемчивији за сваког грађанина
света, ми доживљавамо не само
међузависност у области привре
де, већ кроз миграцију и кружење
идеја у медијима и религиозним
институцијама.
Граф не тумачи религије у
њиховим конфесионалним или
институционалним
оквирима,
већ као непрегледни низ малих и
најмањих „алтернативних тржи
шних понуда“, езотеричних, спи
ритуалних или џихадистичких
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група и групација, које је тешко
подвести под наслеђе једне вели
ке религије. Укратко, то је као и
у супермаркету у коме се понуде
тичу читавог света. Локална бо
жанства су passé (прошлост) вели
Граф. Модел тржишта је успели
модел тумачења – не богослов
ски символ – религиозних зајед
ница које означавају оне религи
озне процесе преображаја, (ми
бисмо рекли прозелитирања) ко
ји се збивају – пораст броја еван
гелиста у Бразилу или Јужној
Кореји, Америци или Источној
Европи, као супротност класич
ним религиозним заједницама.
„Религиозни актери“ се сада баве
сплитањем (Bricolage) и комби
новањем хришћанских језичких
и ритуалних форми са применом
популарних културних елемена
та. Тај шарени ћилим конфесија
стоји на једној страни, на другој
је оно што Граф зове „креацио
нистичка интернационала“ ко
ја је основана као супротност/
опозиција научном погледу на
свет (sci
en
tism). У том мут
ном
дискурсу (такозваном Intelligent
Design) је фундаменталистички
изазов тако снажан да се и ли
берална демократија напрасно
нашла пред принудним дикта
том самооправдавања. У начелу
би се могло рећи да је Графова
анализа маркетиншких страте
гија у основи трезвена и беспо
штедно цинична анализа инсти
туција. Граф вели са скепсом да,
узму ли се у обзир религиозни
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конфликти у Clash of Civilizati
ons – за сада не може бити речи
о било каквој „пацификацији“/
успостављању мира међу њима.
Граф завршава свој памфлет по
глављем у коме он са „погледом
споља“ и „погледом изнутра“ на
стоји да конфликтни потенцијал
религија сузи увођењем појма
„присутности Бога“. Реч је о бо

гословском појму инкарнације/
оваплоћења. Кроз инкарнацију
„Бог не жели више бити свемогу
ћи, већ по мери човека“. У овом
постулату и Граф види порицање
сваког богословског легитимите
та односно „фантазија моћи“ би
ло ког владаоца.
Зоран Андрић
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Карл-Кристијан Фелми,
Увод у савремено православно богословље
Негдашњи професор на Ка
тедри за историју и теологију
хришћанског Истока на Универ
зитету у Ерлангену-Нирнбергу,
др Карл-Кристијан Фелми, на
следник чувене Фајри фон Ли
лијенфелд, је аутор овог Увода у
савремено православно богословље
који се објављује у другом допу
њеном и ревидираном издању.
Овим другим и допуњеним
издањем овај стандардни увод по
стаје изнова доступан, будући да је
прво издање овога дела из 1990. г.
било одавно исцрпљено. Овај Увод
је фундирани преглед најзначај

нијих линија теолошког мишље
ња православља које се мимо свог
централног литургијско-евхари
стијског усредсређења оријентише
и ка „теологији опитности“. Реч је
о некој врсти компендијума дог
матичких позиција православља.
Тематски спектар се разапиње од
учења о Светој Тројици, христо
логији и пневматологији, преко
сотириологије и еклисиологије,
до учења о светим тајнама, чино
вима и црквеном праву. Овај Увод
је конципиран не само као пропе
девтичко штиво за заинтересоване
инославне вернике, већ је наишло
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