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СВЕТ КЊИГЕ

Још из ко му ни стич ког пе ри о да 
има мо ак тив ну по тре бу со ци о ло
ги је ре ли ги је да ту ма чи ре ли гиј ске 
фе но ме не. Ме ђу тим, со ци о ло ги ја 
не мо же да уђе у бру тал ност ре ли
ги је, а ми има мо у овој књи зи опи
са ну бру тал ност исто ри је.

Ми има мо та ко ђе и се ку лар ну 
иде о ло ги ју ко ја има пре тен зи ју да 
од стра ни сва ку се ку лар ну ствар
ност. Ме ђу тим, ау тен тич на се ку лар
на др жа ва се, у ства ри, огра ни ча ва 
на свет про фа ног и не ула зи у свет 
са крал ног ко ји има кон струк тив ни 
еле мент на про сто ру се ку лар не др
жа ве. Пра ва др жа ва тре ба да бу де 
не у трал на у од но су на се ку лар ну 
иде о ло ги ју. Да кле, ова књи га ко
ја нас за си па по да ци ма ни је уо би
ча је на кван то фре ни ја со ци о ло ги је 
ре ли ги је, већ нам от кри ва та на ну 
нит де струк ци је и де ста би ли за ци је 
ду хов ног про сто ра Срп ке Пра во
слав не Цр кве. Она по дат ке ту ма чи 
и да је нам сми са о ну пре зен та ци ју 
исто риј ских до га ђа ја и по ка зу је нам 
ду бо ку исто риј ску ге не зу ових де
ста би ли за ци о них фе но ме на.

Бал кан је сло је вит и ис пре пле тен 
ре ли гиј ским ин тер вен ци о ни зми
ма. Не ма ни ми ли ме тра гра ни це на 
Бал ка ну ко ји је ус по ста вљен би ла те
рал но, већ су гра ни це углав ном по
ста вља не ино стра ним ар би тра жа ма.

Ко про чи та ову књи гу, би ће за бри
ну ти ји. Ми слим да је ова те ма ег зи
стен ци јал но ва жна за срп ски на род. 
Та те ма је осе тљи ва и, на мо мен те, 
за па љи ва и вре ла. Не ка да се ћу та ло 
у име брат ства и је дин ства, а да нас 
се ћу ти у име по ли тич ке ко рект но
сти. Ћу та ло се и о то ме за што срп
ско пи та ње ни је ре ше но. Срп ски 
на род је био у бив шој за јед ни ци ве
ћин ски и тре ба ло је да бу де за шти
ћен од дру гих. Сва ко ко про чи та ову 
књи гу, има ће ви шу свест о то ме ко
ли ко је би ће срп ског на ро да угро же
но. Не са мо ко ли ко је књи га ва жна, 
не го је ва жан и тре ну так у ко ме је 
на ста ла. Пе ри од ре ли гиј ског ин тер
вен ци о ни зма ду го тра је, ско ро да је 
дуг као по лар ни дан. Срп ски на род 
дра ма тич но од лу чу је у два де се том 
ве ку да ли при па да Ру си ји или За па
ду. Те ди ле ме су и да нас на днев ном 
ре ду исто ри је. Ово је тре ну так ка да 
и дру ги од лу чу ју о суд би ни срп ског 

на ро да. То је за и ста ка рак те ри стич
но за век ко ји је иза нас. За срп ски 
на род и за срп ску др жа ву, за и ста ни
је би ло ме ста у но вом по рет ку.

Го спо дин Ра ко вић је про вео не ко
ли ко го ди на у др жав ној слу жби као 
са вет ник у Ми ни стар ству ве ра. Ба ви 
се ме ђу вер ским ди ја ло гом и ко ор
ди ни ра га. Је дан је од ор га ни за то ра 
Ин фор ма тив ног цен тра Пра во слав
ног бо го слов ског фа кул те та. Ра ко
вић је ан га жо ва ни ин те лек ту а лац 
и бри так по ле ми чар. Ње го ва књи га 
је кор пус на уч ног са зна ња о бли
жој про шло сти. Он об ра ђу је че тврт 
ве ка мо дер не исто ри је. Тај че тврт 
ве ка је на би јен исто риј ским до га ђа
ји ма. Ова књи га го во ри о про ме ни 
по ли тич ке ге о гра фи је бал кан ских 
про сто ра, са мим тим и Евро пе, као 
и о по ку ша ју про ме не иден ти те та 
јед ног на ро да. Он об ра ђу је вер ти ка
лу од 150 го ди на ко ја је ис хо ди ште 
про це са ко ји ду го тра је. Те окол но
сти, та жа ри шта 90их, до би ја ју свој 
рас плет и ре а ли за ци ју. Овај ре ли гиј
ски ин тер вен ци о ни зам, иа ко је спо
ри јег рит ма од по ли тич ког и вој ног 
ин тер вен ци о ни зма, по ка зао се до
ста ефи ка сни јим, те мељ ни јим. Ово 
нам да је ути сак да кон фе си је око 
нас раз ми шља ју ми ле ни јум ски и да 
смо ми на род ста ра ца и је ди на ца.

У 18. ве ку, зна мо, исто ри ја пре
ста је да бу де „учи те љи ца жи во та“, 
јер се ре ла ти ви зу је на чин на ко ји 
исто ри ја пре но си про шлост; ни је 
ја сно је ли оно што има мо као све
до чан ства за и ста про шлост, или 
су све до чан ства пре ло мље на кроз 
фик ци ју. Нај ре ле вант ни ја ер ми нев
ти ка исто ри је је она ко ја се пре ла ма 
кроз ре ли гиј ску при зму. Сту ди ја др 
Алек сан дра Ра ко ви ћа је „исто ри ја 
беш ча шћа“, да се по слу жи мо Бор
хе со вом син таг мом, свих ре ли гиј
ских се це си о ни ста. Она је исто ри
о соф ска ети ка ко ја нам по твр ђу је 
ми сли ве ли ког Ње го ша:

„Чо вјек во ље оста је сво бод не
Ка сви дру ги бе смрт ни ду хо ви;
Ње го ва ће ду шев на та бли ца
Са обе стра не би ти на чер та на.“

Го ран Ра ден ко вић,  
проф. Бо го сло ви је у Бе о гра ду
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Књи га др Алек сан дра Ра ко ви ћа 
Ср би и ре ли гиј ски ин тер вен ци о ни
зам 1991–2015 зна чај но је де ло ко је 
об у хва та овај дра ма тич ни пе ри од од 
1991. до 2015. го ди не. Вер ски иза зо
ви срп ске др жа ве су би ли ин тен зив
ни у овом пе ри о ду, што је иза зва но 
рас па дом Ју го сла ви је. Не сум њи во 
да је вер ски чи ни лац био до ми нан
тан, али мо же мо сло бод но ре ћи да 
гра ђан ски рат ни је иза зван ре ли гиј
ским мо ти ви ма.

Ре ли гиј ски ин тер вен ци о ни зам 
про тив срп ског на ро да и Срп ске 
Пра во слав не Цр кве по кре нут је по
чет ком де ве де се тих го ди на два де се
тог ве ка рас па дом Со ци ја ли стич ке 
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
и тра је до да нас кон ти ну и ра но. Он 
се на ла зи у истом скло пу и у истом 
про це су као и вој ни и еко ном ски 
ин тер вен ци о ни зам евро а тлант ских 
струк ту ра про тив срп ске и ју го сло
вен ске др жав но сти. Чи ње ни ца је 
да је сва ка на ша гра ни ца угро же на 
де ло ва њем вер ских иде о ло ги ја ко је 
као да су се по вам пи ри ле из вре ме
на Дру гог свет ског ра та: „Хр ват ска 
пра во слав на цр ква“, „Цр но гор ска 
пра во слав на цр ква“, ри мо ка то лич
ки ре ви зи о ни зам, ра ди кал ни ислам, 
ве ли ко ал бан ски фа на ти зам, бу гар
ски и ру мун ски вер скоет нич ки екс
пан зи о ни зам. Ма ке дон ски цр кве ни 
рас кол ву че ко рен из ко му ни стич
ког вре ме на.

Књи га др Алек сан дра Ра ко ви
ћа је јед но син те тич ко ори ги нал но 
де ло и не бо лу је од кван то фре ни је, 
тј. за си па ња ста ти стич ким по да ци
ма, већ је ар гу мен то ва на ми сао о 
мо дер ним исто риј ским до га ђа њи
ма где има мо зна ча јан еле мент – 
ре ли гиј ски ин тер вен ци о ни зам од 
1991–2015. Не мо же мо да ка же мо 
да је рат на про сто ри ма бив ше Ју го
сла ви је био вер ски рат, али мо же мо 
сло бод но ре ћи да је ре ли гиј ски ин
тер вен ци о ни зам у мно го че му до
при нео су ко би ма, па и со ци јал ној и 
по ли тич кој еко но ми ји.

На на шим про сто ри ма се из у зет
но по шту ју ма њин ска пра ва. Ср би ја 
има нај ли бе рал ни је за ко но дав ство 
о ма њи на ма. Ме ђу тим, чи ње ни ца 
је да је срп ски на род из ло жен јед ној 
вр сти ре ли гиј ског ин же ње рин га од 
стра не су сед них кон фе си ја. Ра ко
вић то ја сно, као вр стан исто ри чар, 
екс пли ци ра у сво јој књи зи.

Књи га по ка зу је ко ли ко на у ка мо
же да бу де ак ту ел на и прак тич на, 
јер се ово исто риј ско на уч но де ло 
чи та као ро ман, ка ко би смо ре кли, 
у јед ном да ху. Ова књи га је ба зи ра
на на ве о ма обим ном ма те ри ја лу, 
на ве ли кој ар хив ској гра ђи, бо га тој 
ре ле вант ној исто риј ској ли те ра ту
ри, ко ји чи не вр ло ши рок ди ја па зон 
из во ра. На слов књи ге је по доб но 
ар гу мен то ван. Мно го пу та на и ла
зи мо на књи ге ко је не оправ да ва ју 
свој на слов, што ов де ни је слу чај. 
Овом књи гом се уво ди је дан ва жан 
по јам, ре ли гиј ски ин тер вен ци о ни
зам, по ред по ли тич ког, еко ном ског 
и дру гих со ци јал них фак то ра. Ов де 
има мо опис ка ко кон крет но су зби ти 
ути цај Срп ске Пра во слав не Цр кве 
и огра ни чи ти ње ну ју рис дик ци ју. 
У овој књи зи мо же мо ви де ти вр ло 
кон крет не ути ца је ре ли ги о знопо
ли тич ких су бје ка та ко ји су ути ца
ли на де ста би ли за ци ју је ван ђељ ске 
ми си је Срп ске Пра во слав не Цр кве. 
Ови не га тив ни чи ни о ци су до при не
ли да се у не ким де ло ви ма уни шти 
ле ги тим ни иден ти тет јед ног на ро да, 
и не са мо на ро да као ко лек тив ног 
ен ти те та, већ кон крет них лич но сти. 
Ов де је у пи та њу угро жа ва ње иден
ти те та сва ко га од нас, по ку шај да се 
ком про ми ту је, учи ни не ста бил ним 
и да се при пре ми за кон вер то ва ње, 

да олак ша про ме ну тог иден ти те та 
или бек ство од ње га.

Књи га је по ка за ла не са мо ко ји 
је зна чај ре ли гиј ске сфе ре у ду хов
ној обла сти, у кул ту ри, у умет но
сти, не го ко ји је зна чај ре ли гиј ске 
сфе ре по себ но у по ли ти ци. Да би
смо раз у ме ли до га ђа је ко ји су не
по сред но иза нас, др Ра ко вић нам 
ну ди да по сма тра мо мо дер ни ју 
исто ри ју кроз ре ли гиј ску при зму. 
Да кле, ова књи га за хва та мно го ду
бље од оно га што је исто риј ска чи
ње ни ца, до га ђај, ста ти стич ки по да
так, ар хив ски до ку мент, и ми да нас 
не мо же мо да са гле да мо рас пад Ју
го сла ви је а да не ма мо у ви ду овај 
нај зна чај ни ји ре ли гиј ски чи ни лац. 
Мо же мо сло бод но да се за пи та
мо, чи та ју ћи књи гу, да ли је то био 
вер ски рат? Мо же мо сло бод но да 
ка же мо да то ни је био вер ски рат, 
али да је имао еле мен те ме та фи
зич ких, нео пи пљи вих гра ни ца кон
фе си о нал ног. Вер ски еле мент ни је 
имао та кву сна гу и моћ.

Као исто ри чар, Ра ко вић има сво
ју ле ги тим ну пер спек ти ву. Ње го ва 
књи га ни је са мо де скрип ци ја до га
ђа ја, на бра ја ње до га ђа ја, ма да нам 
да је низ по да та ка и са мим тим је 
за ни мљи ва као ин фор ма ци ја, али 
су штин ски она је ви ше од то га; она 
је сво је вр сно ту ма че ње исто ри је. 
Мно ге на у ке се ба ве ре ли ги јом – 
пси хо ло ги ја, фи ло со фи ја, ан тро по
ло ги ја, со ци о ло ги ја, по ли ти ко ло ги
ја, али Ра ко ви ће ва књи га не по пу
ла ри зу је по ли ти ко ло ги ју ре ли ги је. 

Пре драг Дра гу ти но вић
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Који чита да разуме. Теме из 
Светог Писма Новог Завета 
– нова књига проф. др Пред
рага Драгутиновића, у издању 
Хришћанског културног цен
тра др Радован Биговић и Биб
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та Универзитета у Београду и у 
књижари „Ризница“ у Земуну.

Тек сто ви са бра ни у овој књи
зи пред ста вља ју плод ду го го ди
шњег тру да и ис тра жи ва ња ау то
ра, и на ме ње ни су сва ко ме ко је 
за ин те ре со ван за ду бље и сту ди
о зни је про у ча ва ње Ре чи Бо жи је.
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Хришћански културни центар др Радован Биговић 
и 

Библијски институт ПБФ УБ

Предраг 
Драгутиновић

Који чита  
да разуме

Теме из  
Светог Писма 
Новог Завета

Убе ђен сам да се би блиј ски тек сто ви не мо гу про ту ма чи ти јед ном за сваг
да. О то ме све до чи не пре глед но бо гат ство раз ли чи тих ту ма че ња Би бли је у 
све то о тач ком на сле ђу. Мо ја на ме ра је пр вен стве но би ла да кроз сво ја ту ма
че ња по так нем и охра брим чи та о це да са ми чи та ју Но ви За вет, од ла жу ћи 
мо је ту ма че ње на стра ну и узи ма ју ћи у ру ке Би бли ју...
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