МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У
БИВШИМ РЕПУБЛИКАМА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Зорица Кубурић*
Филозофски факултет, Нови Сад
Резиме: Теоријска разматрања односа верских заједница упућују нас на потребу типологизације
могућих односа унутар којих можемо препознати и специфичности нашег времена и простора. У овом
раду своја размишљања усмерићемо на верске заједнице које се могу сврстати у два типа
религиозности на принципу затечености у вери и принципу избора вере. На нашим просторима
парадигма сукоба између различитих националних и религијских традиција ближи се свом крају, и
ступа на сцену процес зближавања. Међусобни односи вековима дистанцираних верских заједница
прате процес интеграције на глобалном нивоу и померају границе између „нас” и „њих”. Заједнички
непријатељ имао је улогу да помири и приближи неке верске заједнице које су у динамици односа
улазиле у коалицију са различитим „другим”. Паралелно просесу светске борбе против тероризма у
политичком свету одвија се процес борбе против секти које су симбол зла, непредвидљивости,
слободе избора у борби за идеју која је супротна општим трендовима. Међутим, због нејасно
дефинисаних термина и намера, непријатељ често се може видети у било коме ко није „ми” те се стога
атмосфера сукоба претвара у параноидни страх који једне води у све већу изолацију а друге у
агресију. Раст и развој верских заједница омогућен је флексибилним односима који одржавају
равнотежу како у својој средини тако и у комуникацији са другим верским заједницама исто као и са
друштвом чији су саставни део. Данас напредују оне верске заједнице које имају динамику односа
између два типа религиозности на принципу затечености у вери и принципу избора вере. Они који
бирају веру уносе у верску заједницу индивидуално верско искуство и потврду исправности
колективитета који се затекао у вери и специфичан однос према свету који се не заборавља и не
оставља, већ спасава.
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN DIFFERENT DENOMINATIONS
IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLICS
Abstract: Theoretical considerations of the relationships between different denominations stress out the need
for giving a typology of all possible relations that we can recognize to portrait specific circumstances of our
time and our geographic area. This study will concentrate on denominations divided into two types according
to the principle of inherited religion and chosen religion. Nowadays, in our geographic area, the conflict
between different denominations and religious traditions is ending up, while the process of working together
is beginning. The relationships between different denominations divided over centuries are becoming closer
following the process of the global integration and crossing the bridges between „us” and „them”. The role of
the „common enemy” in temporaly made coalition was overcoming differences between denominations and
helping them to unite in working together, not for his own benefits, but to make harm to the other sides
involved in the conflict. At the same time with the process of fighting against terrorism in the international
politic scene, the process of criticizing and prosecuting of religious sects is carried out; because the sects are
viewed as something evil, independent, different, unpredictable, opposite to the general ideas and trends.
However, having terms and aims unclearly defined, it is easy to make an enemy from anyone who is not „us”,
to create the atmosphere of conflict and paranoiac fear which some of them leads to the isolation, while others
to the aggression. The development and growth of the denominations are possible only if there are flexible
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relations within themselves as well as in communication with others and with the society whose integral part
they are. It is proved that the most rapid grouth have dominations with dynamic proportion of the believers
whose faith was inherited and those whose faith was chosen. Those believers who choose their religion bring
in the denomination their individual religious experience, giving the proof that the chosen religious
community has credibility and the specific mission not to ignore and forget others, but to work on their
salvation.
Keywords: religious groups (denominations), relationships, faith, freedom, dialogue

Теоријска промишљања о религији, а и сама религија, дају безброј
могућности да се избегне овај свет и занемари реалност свакодневног живота.
Наука и религија поново се упоређују у моћи и истинитости. Религију можемо
доводити у везу са свим областима људског сазнања, али оно што је њен прави тест
истинитости јесте реални живот и то на нивоу заједништва. Суштина религијског
феномена и јесте у повезивању, јер појам „религија” изводи се из речи religareе:
везати, привезати, повезати се, и из reeligere: поново узети, поново изабрати.
Повезивање с бесконачним, бесмртним и апсолутним, могуће је на
когнитивном и емоционалном нивоу а последице се огледају у свакодневном
понашању како према себи тако и према другим људима. Религија повезује
појединца и заједницу како с Богом тако и међусобно, а то повезивање има за циљ
приближавање истини и доброти и дистанцирање од овоземаљског зла, макар на
симболичан и декларативан начин. Словенска реч вера која донекле коинцидира у
значењу с појмом религија изводи се из корена уер (лат. verus: истинит) и има
значење приањање уз истину. Дакле, када говоримо о религији и вери на путу смо
признавања истинитости нечега или стицања поверења у некога. Тако имамо веру
која одговара на питање Шта је истина у нашим трагањима за апстракцијом и
идејама, и на веру која одговара на питање Ко је истина када упознајемо конкретно
живо биће, личност. Када реч постаде тело, тада се оживотвори истина.
Заједничко учење исто као и заједнички обреди и симболи, имају моћ да
једну верску заједницу интегришу и учине је препознатљивом. По чему се могу
препознати верске заједнице у републикама бивше Југославије? Да ли њихови
међусобни односи зависе од верског учења, од верских обреда, од верских
искустава, симбола? Чиме су условљени међусобни односи верских заједница и по
чему су специфични односи верских заједница на овим просторима? Да ли је овде
све локално условљено или можда можемо говорити о законитостима?
Различита учења верских заједница као и различити начини и интензитети
ритуализације веровања један су од разлога који може да дезинтегрише једно
друштво, али да ли је довољно тражити разлоге распада југословенског друштва у
верским разликама? Да ли се односи верских заједница мењају и од чега то зависи?
Да ли су верске заједнице пратилац друштвених промена или њен иницијатор? И
коначно, како доћи до одговора на ова тешка питања?
Социологија религије има критички однос према предмету свог
проучавања, па ми се чини као да врши пророчку функцију. Наравно, никада није
било захвално бити пророк, посебно не у својој постојбини. Ја се у овом раду нећу
бавити садржајима вере и трагати за сличностима и разликама које омогућавају
неки облик међусобних односа међу њима. Као социолога религије мене посебно
интересује форма вере, начини како се вера испољава, зато што она одређује
границе, омогућава контакт, осигурава додирне тачке, уобличава садржај. Форма

може да окошта садржај, да заустави развој или пак, да омогући флексибиност и
развој. Своја размишљања усмерићу на верске заједнице које се могу сврстати у два
типа религиозности на принципу затечености у вери и принципу избора вере.
Однос између колективитета и индивидуализама можемо посматрати у
избору Божијег народа. Ко је Божији изабрани народ? Да ли је Бог бирао народ или
је народ изабрао Бога? Да ли је реч о целокупном народу и колективном спасењу?
Неизбежност припадања! Човек се рађа и затиче у односу вере тиме што је члан
заједнице која је у савезу с Богом. Појединац је одређен својим припадањем. Ту је
религија обично повезана с нацијом. С друге стране, у секуларизованом свету
изабрани појединци бирају заједницу и постају Божији народ. Обраћење појединца
који тестира слободу, који улази у савез са преобраћенима и они стварају
заједницу, волунтаристички савез из слободе вере инсистирајући на наднациналном
јединству. Ова два типа заједништва затеченог и изабраног омогућавају друштвени
развој кроз односе међусобних одмеравања у ривалству, сукобима, победама и
поразима, доминацији и сарадњи на истом путу спасења.
На нашим просторима парадигма сукоба између различитих националних и
религијских традиција ближи се свом крају, и ступа на сцену процес зближавања.
Међусобни односи вековима дистанцираних верских заједница прате процес
интеграције на глобалном нивоу и померају границе између „нас” и „њих”.
Заједнички непријатељ имао је улогу да помири и приближи неке верске заједнице
које су се у динамици односа повремено сарађивале са различитим „другим”.
Пареалелно просесу светске борбе против тероризма у политичком свету одвија се
процес борбе против секти које су симбол зла, непредвидљивости, слободе избора
да се бори за идеју која је супротна општим трендовима.
Религија као колективни сан долази спонтано, обузима човека целог, и онда
он живи у једном другом, нереалном свету. У њему може бити лепо, као у сну, али
може бити и кошмарни сан из кога човек не зна како да изађе. Мартин Бубер у
књизи „Ја Ти” указује на моћ сусрета који мења: „Ти ме сусреће. Али, ја ступам у
непосредан однос према њему. Тако је однос изабраност и изабирање, у исти мах
пасиван и активан. Као што акција целог бића, јер значи укидање свих делимичних
делања и тиме свих делатних осећања заснованих само на ограничености, мора да
буде слична пасивности. Основна реч Ја-Ти може да буде речена само целим бићем.
Прикупљање и стапање у цело биће не може се извести преко мене али то не може
да се догоди без мене. Ја настајем у додиру са Ти; постајући Ја, ја говорим Ти. Сав
стварни живот је сусрет.”(стр.34)
Језиком социологије изречено, религија има моћ интеграције. Да ли је
примарно повезивање с идејама или људима? Где отпочети тестирање истинитости
религије, да ли у филозофском или теолошком или психолошком аспекту?
Сматрам да религију треба посматрати на њеном терену пре свега у
унутрашњој сагласности. Порука у хришћанству је јасна: „По томе ће сви познати
да сте моји ученици ако узимате љубав међу собом” (Јован 13,35). Интегративну
моћ има љубав, љубав коју тражимо у себи и другима, више у делима него у
речима. Љубав интегрише појединца, породицу и цркву, ако ње нема онда нема ни
Бога, „јер је Бог љубав” (1. Посланица Јованова 4,7).
Ако нема интегративних елемената у друштву, распада се заједница. Распад
било ког система доводи до кризе, а личне, породичне, црквене, друштвене кризе у
међусобној су зависности јер једна утиче на другу или провоцира (индукује), јер ни

један систем није изолован да би апсолутно функционисао независно од других.
Мисао апостола Павла то потврђује: Јер као што је тело једно и уде има многе, а
сви уди једнога тела, премда су многи, једно су тело... били Јевреји или Грци или
робови или сами своји, сви се једним Духом напојисмо (1.Кор.12,12). Разноликост
чини богатство и могућност функционисања. Али није довољно бити различит,
потребно је јединство система у функцији. Павле каже „Да не буде распре у телу,
него да се уди једнако брину један за другога. И ако страда један уд, с њим страдају
сви уди; а ако ли се један уд слави, с њим се радују сви уди.” Како је леп овај идеал
функционисања у љубави и прихватању појединачних разлика и емпатијском
подржавању и разумевању других „Радујте се с радоснима и плачите с плачнима”
(Римљанима 12,15).
На нивоу појединачног, у истраживањима религиозности младих,
емпатичност је оно што их одваја од других који нису религиозни, праћена
алтруистичним понашањем (Kuburić, 1997). Да ли је исти случај и са институцијом,
Црквом или верском заједницом?
Припадност одређеној верској заједници не подразумева исти степен
лојалности. Ипак, дубоко у свакој личности постоји свест о верском идентитету,
као пореклу и/или личном опредељењу. Исто веровање интегрише људе у верску
заједницу и чини да су мање или више емотивно повезани и организовани
правилима и нормама које постоје у тој заједници. Ако верску заједницу
посматрамо као систем, можемо видети да су неке од њих веома чврсто повезане
правилима, док друге функционишу на потпуној слободи, скоро хаотично. Неке
заједнице емотивно су врло блиске и подсећају на породицу, док у другима нема
никаквих емотивних веза. Ако анализирамо степен блискости и отуђености, или
зависност и самосталности појединих верника, можемо направити класификацију
појединих верских заједница и о њима говoрити као мање или више друштвено
корисних и функционалних система, који су у стању да испуне функције ради којих
постоје или су пак дисфункционалне (Kuburić 1996; 1997; 1998).
Свако време има своје специфичности. У периоду комунистичке идеологије
у Југославији национални и верски идентитет били су потиснути због потребе
интеграције хетерогеног друштва. Тада нисмо знали ко је које нације и вере, а свим
уставима било је загарантовано право вероисповести и слободе неизјашњавања.
Тада нисмо знали да ће се потиснути идентитет као авет прошлости појавити да нас
насилно раздваја. У овом времену транзиције, људи се прозивају, преиспитују,
враћају, више из страха него из убеђености у већинску заједницу. Да ли је време
страха исто што и време зла? Страх од другог и другачијег по различитим
основама, већина се плаши од мањине, мањина се плаши од већине. Кога ће ко
прогласити за секту и ко ће имати моћ да етикетира друге? Људи су почели да се
плаше сами себе, свог идентитета, и да екстремно наглашавају већински идентитет
не би ли стекли „право” припадања ономе који има друштвену моћ, јер ништа више
није сигурно. Они који су мислили да су већина, постали су мањина. И тако се
смењује моћ и немоћ. Идентитет је постао највећа вредност, заправо дно, минимум
егзистенцијлног разумевања себе.
Самозвани пророци или организоване заједнице, преко својих оданих
верника, нуде пророчанства или само нова тумачења старих, и на тржишту идеја
стварају атмосферу неизвесне будућности која се посебно у земљама у транзицији
доживљава као лична несигурност. У недостатку стабилног система вредности,

економске сигурности и перспективе будућности, кад колективни страх стално
расте, један број људи има потребу да своју сигурност, стабилан систем вредности
и смислено живљење потражи у некој од алтернативних верских група. Кад
разочарају они који имају моћ и власт, беспомоћни траже што утеху што заштиту и
смисао у понуђеним алтернативама. Да ли су алтернативе добре? Кога оне
угрожавају? Како су верске заједнице прихваћене у друштвеној заједници? Ко је за
кога секта а ко права црква? Шта се догодило са атеизмом? То су нека питања на
која тражимо одговоре.
ОДНОСИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЕЂЕНИ ДЕФИНИЦИЈАМА:
ЦРКВА, СЕКТА, ДЕНОМИНАЦИЈА, КУЛТ
Проблем дефинисања верског организованја постао је значајнији у периоду
када појмови имају више вредносни него сазнајно значење. Тако је дихотомија
црква - секта конструисана у европском контексту имала значење које указује на
поларизацију моћне институције која је повезана с државом и критичке свести
супротстављених који се организују у покушају реформе. Хришћанство се у току
два миленијума свог постојања ширило и трансформисало и данас постоји у свим
социолошким облицима организовања и има изграђен став према другим
религијама.
Искуство сукоба и међусобних анатема на Старом континенту допринело је
да се у северно-америчком контексту формирају такве верске организације које
нису имале ту прилику да буду и етаблиране цркве, па самим тим ни исти степен
поларизације између цркве и секте. Зато се појам деноминација више употребљава
да означи различите верске заједнице, нпр. баптисте и друге протестантске
деноминације, док се под култом у Америци (Martin, 1997) сматра група људи
окупљених око неке особе или особа, које погрешно или једнострано
интерпретирају Библију, и чији верници не могу да разумеју Библију без
организационог тела које им објашњава истину. Дакле, вредност протестантског
света јесте индивидуализам и приступање Богу без посредника, зато је потреба за
харизматским вођом „бекство од слободе” и тиме карактеристика зависних
личности.
Према Ђорђевићу (1998) култ је затворена група ауторитарног и
хијерархијског устројства, на челу са харизматским вођом коме се чланови предају
без остатка. Одвајање младих од породице и друштва и увлачење у рад и
мисионарења за лидера, који користећи манипулативна средства, економски,
психички и сексуално искоришћава своје чланове, издваја култ од разуђених
видова религијског организовања. Тако изгледа да поларизацију између цркве и
секте и деноминације и култа треба посматрати контекстуално.
Контекст „југословенског друштва” подразумевао је верски плурализам и
гранична подручја на којима су се додиривали и властите идентитете градили у
односу на „значајног другог” православље, католицизам и ислам. Иначе однос
појединих религија према свету није исти. Будизам негира овај свет, хришћанске
заједнице настоје да надвладају свет, а ислам нити га одбацује нити надвладава, већ
жели светом да управља (Cvitković, 1996). Уз тај глобални однос религија према
свету, треба имати у виду, каже Цвитковић, да у друштвима у којима социјалне везе

нису довољно развијене, религијска комуникација утиче на интеграцију појединца
и заједнице.
Међусобни односи верских зајдница могу бити односи сарадње на истом
послу спасења, али могу бити и паралелни, када се понашају као да други не
постоје или, пак, ривалски. Трвења на религијском плану, јавна или прикривена,
присутна су и данас и могли бисмо их груписати на међусобне односе
традиционалних цркава чији неспоразуми нису превазиђени, до њихове заједничке
угрожености од мањих верских заједница и претњом фундаменталног ислама.
(Dragojlović, 1996) сматра да је претходна Југославија у великој мери разорена
мржњом која је тињала у верским разликама и да је управо верски фактор био један
од основних погонских горива овог рата као што је често било и у прошлости.
Претпостављам да је у условима повезаности цркве и државе лакше
религију употребити у политичке сврхе. Међутим, рушењем монопола расте
конкурентност на подручју религијског и чини да се дају подједнаке шансе свима.
Велике, историјске цркве, често су троме, конзервативне и тешко се прилагођавају
за разлику од малих верских заједница које су најчешће добро организоване,
флексибилне и упорне, којима идеја о људским правима и финансијска помоћ
спонзора омогућава мисионарски рад тамо где традиционалне вере нису довољно
присутне (Dragojlović, 1996).
Истраживање односа између верских заједница, радила сам користећи
метод објективног посматрања на терену, личним посетама богослужењима и
разговорима с верским вођама. Према одговорима верских вођа на питање о
другима, атеистичком окружењу, доминантној цркви и сектама, можемо запазити
да не постоји нарочито интересовање за друге. Имам утисак да се неким верницима
чини да су они сами на овом свету позвани да објаве своју (или Божју) истину, док
су други потпуно равнодушни према вери. Верска учења монотеистичких религија
окосница су окупљања верника у заједницу и модел организовања богослужења и
обреда као и хијерархије службеника. Верска учења су и садржај који се преноси у
процесу социјализације или мисионарским активностима. Они који највише
пропагирју своју религију они највише и сметају, не толико због погрешних
ставова у веровању, јер је присутна свест о непобитним и недоказивим верским
истинама, колико због начина на који то раде. Неким другим заједницама највише
се замера због одвајања, погрешног начина рада и претеривања или пак због
нерада, што је критика упућена доминантној цркви.
Став према другима разматрали смо преко става према већинској,
доминантној цркви и ставу према сектама или алтернативним групама. Такође смо
питали о ставу према себи, како себе процењују и о проблемима у друштвеној
заједници због властите религије. Можемо, гледајући са стране, приметити да је
присутна уздржаност у ставовима, уважавање других и давање истих права свима,
али и затвореност, искључивост, недостатак међусобне комуникације, ривалство и
страх да не буду оптужени за отимање верника и страх да не буду проглашени
сектом. Мањинске заједнице на овим просторима зближава невоља као и
хуманитарни рад.
Тенденција је да се алтеренативне верске заједнице, или мале верске
заједнице, или, када се с призвуком негативне конотације говори, секте, шире у
условима друштвене кризе. Што су више ангажоване у придобијању нових верника,
то су више прогоњене, а сама чињеница да су прогањани због вере и проповедања

јеванђеља даје им већу снагу и лојалност према својој заједници и јача групни
идентитет. Посвећеност и рад праћен је новим верницима који се прикључују
верској заједници, што свакој од њих представља највеће охрабрење да је Бог с
њима. Постала је свакодневна појава да се на улици, или сопственим вратима,
угледају две особе, обично жене, како носе трактате и с осмехом нуде сазнање о
Богу, спасењу, крају света. Крај миленијума погодовао је да се разбуктају и
пророчанства о „последњем времену” и појачаној активности верника у спасавању
ближњих и придобијању за Бога.
У заједницама верника, без обзира на име верске заједнице, могу се
запазити две групе. Једни су они који кроз верско искуство сусрета са Богом или
мистичног искуства путем обраћења траже заштиту у вери од света који све више
плаши и разочарава. Они долазе у верску заједницу и у њој проналазе своје место,
али не сасвим, јер су ту већ присутни они „стари”, верници, „домороци”, које
новообраћеници у почетку виде као свеце којима желе да се придруже, а касније их
често сматрају лицемерима који се крију испод црквених одора, белих кошуља и
кравата. Тај слој верника који је традиционално присутан путем верског искуства
стеченог у породици и пренесеног од родитеља, има такође, амбивалентан став
према дошљацима који су с једне стране добродошли као потврда исправности
властите вере, али и неприхваћени као потпуно равноправни, јер се још нису
доказали у заједници верника.
Међусобно ривалство и полагање права на дужину верског стажа, које је
присутно на индивидуалном нивоу верника, видљиво је и у друштвеној заједници у
којој се на право чувара истине позивају традиционалне цркве, док се нове вере
ослањају на своје религијско искуство. Две вредности религијског идентитиета,
једна која се позива на порекло и друга која се позива на позваност од Бога, једна
на богатство и дуго памћење, друга на интензитет и чистоту личног односа са
божанским бићем, заправо су две могућности развијања верског идентитета који се
међусобно допуњавају, а не искључују. То што је неко имао срећу да се роди као
припадник верске заједнице у којој жели да остане као трајање колективног
памћења не би требало да онемогући почетак формирања нечијег верског
идентитета ко нема од кога да наследи или жели да нешто мења у свом животу.
Постојање алтернативе, заправо, само је могућност која доказује да слобода ипак
постоји као универзална вредност људског живота. Могућност заједничког живота
различитих верских традиција у Југославији можемо илустровати изјавом
представника православне цркве да „Бога треба назвати свакоме, а Богу се молити у
својој цркви” (Љ. С).
Процес повезивања различитих „народа, језика и племена” у једну
заједницу која има универзалне претензије јединства цркве у љубави. И све док је
апостолска црква ширила своје заједништво вером слободног избора и била
прогањана, имала је моћ духовног искуства. Променом статуса у друштву,
доласком у однос доминације и богатства, црква је променила и своје односе. Тако
можемо приметити да у сфери религијског постоје две врсте насиља, једно над
оним што човек јесте, без властите заслуге и кривице, и друго над оним што човек
бира и за што је спреман да брани и да буде одговоран за последице свог избора.
Парадигма односа остаје иста, само се мењају они који су прогањани и они који
прогањају.

Деобе су поцепале цркву. Нивои раздвајања одвијали су се опет на два
нивоа. Први разлози налазили су се у области учења у којима су одступања од
изворног учења и увођење другачијих истина унеле семе раздора међу верницима.
Други разлог раздвајања налазио се у односима припадања. Расне и националне
разлике такође су цркву изделиле. Екстремни ставови присутни у свим верским
традицијама такође омогућавају да се догоде деобе и расуло заједнице. И коначно,
квалитету религиозности и лојалност заједници доприноси стабилан идентитет
верника. Слаб идентитет последица је избегавања невоља због вере, јер
непријатељи заједнице јачају заједништво.
Сметње у комуникацији међу црквама можемо препознати у вековној
удаљености. Традиционале цркве окренуте су прошлости, негују говор дистанце.
Осећање отуђености од Бога и међусобно чини да бројни верници траже сигурност
спасења у малим верским групама које су јасне у порукама, директне у
комуникацији и мобилне у акцији. Циљ верске групе их интегрише. Модерни
верски покрети решавају актуелене проблеме на нов и необичан начин, више
креативан начин симболичког говора с јасним порукама.
Међусобно неразумевање може бити и због карактера религије. Сама по
себи удаљена од људи и у властитом окружењу дистанцирана од својих верника,
удаљени Бог чији се ауторитет чува дистанцом и непознавањем. Некоме је Бог
више потребан у приватној сфери док је другима више у јавној. Тако се и односи
између Бога и човечанства могу посматрати на континууму блискости и дистанце и
односи који произилазе из страха или из љубави, потребе за заштитом или потребе
да се побегне од казне. Чини ми се да се атмосфера верског живота ипак у зачетку
налази у верским учењима те се пре свега теологији Бога мора посветити посебна
пажња да би се разумеле поруке које формирају верски живот сваке заједнице
посебно.
ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РЕПУБЛИКАМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Тек имена ради и заједништва које још увек памтимо, наводим само неке
податке о верским заједницама у републикама бивше Југославије до којих сам
могла доћи путем литературе (Brierley, 1996; Cvitković, 1996).
У Босни и Херцеговини укупан број хришћанског становништва које верује
у Тројство је око 42% становништва. Од тога највише има православних хришћана
(67,63%) затим католика (32,26%) и протестаната (0,11%). Од хришћанских цркава
највише има православних (50%) и католичких (46%) а најмање протестантских
(4%). Према попису из 1991. године у БиХ је живело око 43% припадника ислама (у
Сарајеву 48%). Према запажањима Цвитковића (1996) није било ни једне општине а
да у њој нису живели припадници ислама. Према истом попису православних је
било скоро 30% (у Сарајеву 27,50%). Такође, није било ни једне општине у којој
нису живели православни. Римокатолика је било 13,57% према попису 1991.
У Хрватској живи 87% хришћанског становништва у односу на целокупну
популацију. Од тога највише има католика (83,09%), затим православаца (16,23%) и
0,68 протестаната. У Хрватској има око 200 цркава и то 75% католичких, 15%
православних и 10% протестантских.

У Словенији укупно има 84% хришћанског становништва, а од тога 1,53%
су протестанти, а 98,47% католици.
Од укупног броја становника у Македонији, 56% је хришћана, од тога има
95,89% православаца, 3,79% католика и 0,32% протестаната. У Македонији има
95% православних цркава, 3% католичких и 2% протестантских.
Југославија у истом периоду (1995) имала је 70% хришћанског
становништва од чега је 90% православног, 9% католичког и 1% протестантског.
Када је реч о броју цркава, 77% су православне, 12% католичке и 11%
протестантске. Међутим, 1991. године по попису становништва било је 67%
православних, 5% католика, 4,5% верника ислама. На Косову и Метохији пописано
је само 18% становништва, што значи да немамо реалну слику броја верника
исламске вероиповести. Међутим, ако претпоставимо да је непописано
становништво било исламскe вероисповести, то би значило да је у Југославији
1991. године било око 20% становништва које је припадало Исламској заједници.
Но, када бисмо кренули у даља пребројавања верника могли бисмо да
откријемо односе моћи међу верским заједницама и да се питамо да ли је моћ једне
верске заједнице у бројности верника или у њиховој лојалности.
Верске заједнице присутне су на овим просторима вековима и њихов број и
распрострањеност као и међусобни односи временом су се мењали и постајали
сложенији како се развијало друштво и смењивала политичка моћ. У овом раду
истраживали смо присуство организованих верских заједница у Југославији преко
докумената државних организација о попису становништва, истраживачких
центара и интерне документације коју воде верске заједнице. Да бисмо проверили
бројке, посетили смо 15 градова у Југославији у току 1997. и 1998. године и
разговарали са 45 верских представника и свештених лица у 20 различитих верских
заједница. Довољно да стекнемо живу слику верске присутности у верским
организацијама, које се могу називати црквама, сектама, деноминацијама,
култовима или малим и великим верским заједницама. Све оне на свој начин
испуњавају бројне функције религије, о којима не размишљају верници, до ми
истраживачи религије и друштва.
Закључак који произилази из овог истраживања јесте да је у Југославији у
периоду њеног распада и трагања за новим вредносним системом, религија постала
значајан фактор стабилизације и ослонца индивидуалног и групног идентитета.
Доминантна религија на овим просторима јесте хришћанство а најприсутнија
вероисповест јесте православна. У Војводини се у истом односу сусрећу
православље и католицизам као што се у Црној Гори сусрећу православље и ислам.
Прошли су векови међусобног трајања и опстајања, с мање или више активним
односом сарадње или сукоба.
Присутност верника на богослужењима разликује се по верским
заједницама. У традиционалним црквама и црквама које крштавају мале бебе, број
верника који седмично долази на богослужења је по процени од 1% до 6%. У
верским заједницама које крштавају одрасле на признање своје вере, у просеку од
укупног броја верника долази око 90% на богослужења. Значајан фактор по коме се
разликују верске заједнице јесте и степен партиципације верника у богослужењима.
Тамо где су верници више ангажовани више су и присутни. Оптималан број
верника једне заједнице је око 100 верника, што омогућава личну афирмацију и
расподелу дужности. Заједничка карактеристика хришћанских заједница огледа се

у чињеници да се скоро у свим црквама на богослуженјима може видети око 70%
жена и 30% мушкараца, што указује да је улога жена у очувању религиозности
велика како у породичном тако и црквеном амбијенту. За разлику од исламске и
јудаистичке традиције, у којима је улога жене значајнија у приватном и
породичном, у хришћанству је жена укључена и у јавни живот цркве.
Посматрајући богатство култура и разноликости које на малом простору
чини стална комешања, можемо закључити да је верски идентитет веома значајан
за развој ових простора. Најтеже се мењају најдубљи слојеви, зато религије опстају.
Због вековних превирања која су се догађала на Балкану, као да у људима постоји
стална одбрамбена позиција и страх да ће му неко одузети нешто, од имовине до
веровања, или наметнути нешто страно, а било је и једног и другог у
индивидуалном искуству и колективном памћењу. Зато је најтеже на овим
просторима успоставити избалансиране верске односе и флексибилност и
континутитет у променама. Због несигурности присутан је страх од промена.
Утицај Истока и Запада чинио је богатијим ове просторе, али у исто време претио
је опасношћу од дезинтеграције.
ЗАКЉУЧАК
Када говоримо о међусобним односима верских заједница неопходно је да
се сетимо да је у међусобним односима између појединаца и група одлучујућу
улогу увек играла разлика између њихових ставова а не разлике између било којих
других психичких особина. Ставови имају свој емоционални потенцијал који под
утицајем неког схватања даје енергију за акцију, јер је он стечена тенденција да се
реагује било позитивно било негативно према особама, објектима или ситуацијама
изван или унутар нас.
Ако се питамо за истинитост схватања која представљају когнитивни слој
става који даје оправдање за емоционални однос и понашање, онда можемо
говорити о истинитим схватањима али и о неистинитим који се називају
стереотипи, празноверја и предрасуде.
Предрасуде су такви ставови и веровања који одређене особе или групе
стављају у неповољан положај. Карактеристике предрасуда су да су увек негативне
и непријатељске и да су веома отпорне на промене. Предрасуде се јављају као
средство политичког деловања у различитим међугрупним и међуверским
сукобима и детерминанте су стварне активности и понашања.
Функције предрасуда су пре свега у одржавању групне кохезије и јачање
позиције моћи у групи, зато се посебно у периодима криза људска потреба за
опстанком и интегрисаношћу исказује у потрази смисла свега неповољног што се
догађа, и наравно препозна унапред кривац. Унутрашњи идентитет групе: „Ми”
доживљај формира се „причом” о другима. Друге верске заједнице могу бити наши
пријатељи али и непријатељи а односи према другим верским заједницама могу
бити односи сарадње или сукоба.
Последице коришћења предрасуда у односима између верских заједница
јесте формирање зависних и нетолерантних личности које су спремне на акцију
непријатељких сукоба. Оно што би требало да буде у комплементарном односу
доводи се у компетитивни однос и тиме се заједница уводи у дисфункционалност.

Пример односа између мушкарца и жене и формиране предрасуде према женама и
предрасуде о улози жене у верским заједницама може бити разлог диференцијације
верника и верских зајеница.
Исто можемо говорити и о односу према властитој критичкој свести, уместо
да верска зајеница буде захвална „пророцима” и критичкој интелигенцији у својој
средини, она их искључује, проглашава јеретицима и тако ствара непријатеље који
враћају истом мером када ојачају. Тако се добронамерно употребљавање критичког
мишљења претвара у став искључивости и мржње.
Тренутна сцена међусобних односа верских заједница проузрокована је пре
свега формирањем религијских предрасуда према религијама које својом
структуром и организацијом индиректно подржавају процес глобализације. Носећи
појам којим се исказују предрасуде према мањинским верским групама јесте
„секта”. Предрасуде према сектама исказују се тако што се унапред створио калуп
негативних особина у који без критичности могу да уђу сви који сметају.
Супротстављеност глобализацији данас довео је да су тренутно опасне секте у
нашем контексту оне које потичу из западног културног круга, које пропагирају
идеју „избора вере” а не „затечености у вери”. Међутим, овакви ставови могу
довести у питање уопште појам људских слобода и појам слободе у филозофском
смислу.
Свако од нас припада неком „народу, племену и језику” и у исто време
живи у свету универзалних вредности. Сви припадамо свом локалном окружењу
али и светској заједници и то су две неминовности, не можемо се одрећи, чак иако
бисмо понекад хтели да заборавимо на једну од њих, обавезује нас „крв и тло” исто
колико и заједничка судбина на планети Земљи. Двојност људске природе,
духовног и материјалног, захтева интеграцију и меру.
Свака од црквених институција током свог постојања, које се мери
вековима па и миленијумима, у покушају да очува светост заједнице, искључивала
је оне који су јавно грешили или се суптротстављали догми, те је тиме направила и
много грешака. Захваљујући писаној речи и мас-медијима, грешке су постале јавне.
Исто тако, неки појединци напуштали су заједницу оних који већ отворено
злоупотребљавају веру других и покушавали да, у сваком веку изнова, формирају
друштво и заједницу светих. После много разочарења, а најтежа су разочарења у
себе и своје, све више се пристаје на одустајање од било какве организације и
заједнице, али и од светости. Тако индивидуализам постаје пут спасења и
диференцијација јаких харизматских личности и оних који имају потребу да буду
следбеници и траже свог вођу. Харизмате свесне своје моћи понекад изневере и
злоупотребе идеју за лично богаћење или сексуално уживање. Зато су такве секте
мета јавне осуде. Идеал за вернике је човек који може да влада собом. Њему се
верује да ће мудро и уравнотежено владати и другима. Зато монашке заједнице
нуде поверење да неће изневерити али буде и сумњу када се мери по себи и јачини
људских нагона.
Све богатство верског организовања присутно је и на просторима наше
земље. Ако погледамо верску припадност светског становништва, можемо с правом
рећи да нисмо далеко од света, јер се овде сусрећу Исток и Запад и религије света
нам нису далеке. Претежно хришћанско становништво даје општи тон
јудеохришћанске културе која се у односу на присутност ислама стално одређује и
преиспитује. Различити вредносни системи и стил живота припадника различитих

верских заједница дају утисак да живе паралелно једни поред других, све више се
затварају у своје кругове. Процеси секуларизације и десекуларизације повезани су с
друштвеном кризом и покушајима да се из ње изађе. Како је слабила моћ система
који је идејом атеизма интегрисао друштво, тако је јачао и процес враћања
традиционалним вредностима али и све више је било оних који су на
индивидуалној основи тражи пут спасења.
Међусобни односи унутар верских заједница између домородаца, дошљака,
јеретика и отпадника указују на атмосферу која влада у тој заједници а и друштву
коме она припада. Оно што смо доживели на нашим просторима јесте да су се
највећи сукоби испољавали између „правоверних” и „издајника”. Однос презира
који гаји већина према онима који су били припадници исте вере и напустили је
зарад добити или из страха. Блискост која се претворила у симболичко напуштање!
Најмоћније су оне заједнице које су у стању да издрже унутрашње
напетости, да их балансирају и омогућавају властити развој не доводећи у питање
ни колективне ни индивидуале потребе. Исто тако стабилан верски систем у стању
је да верницима омогући комуникацију на два нивоа религиозности, како
легалистичком тако и мистичном, омогућавајући духовни развој од норме до
вредности. У разматрању односа између верских заједница не можемо занемарити
унитрашњу климу која одређује и однос према другоме, а она свакако зависи од
разумевања појма Бога јер човек је онакав какав је његов Бог.
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