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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И РЕЛИГИЈСКА
НАСТАВА У СРБИЈИ2
АПСТРАКТ. Питање образовања, опште је познато, јесте веома важно питање за
сваку људску заједницу. Ако би се лаковерно препустили алтернативним образовним решењима који нам се тако широкогрудо нуде, уз финансијску помоћ, то значи да одустајемо од својих вредности и традиције којима смо укорењени у тло и породицу народа и због које смо
препознатљиви у свету. То значи да лутамо и трагамо за новим идентитетом са мало изгледа да га и нађемо. Јер, позната је поука – народ који
није више способан да младима пренесе своје идеале значи да та заједница умире. Српски начети брод, српску шајку кроз теснац мрачне
клисуре, између Сциле (препуштању себе великој аждаји – „златном
телету” или „тројанском коњу”) Харибде (усамљености и издвојености)
можемо провести, спасти попут Ноја, од претеће опште поплаве, ако се
искрено и доследно вратимо својој вери, својим коренима, свом прапочетку – свом светосављу. Верском образовању, у склопу холистичког
концепта образовања, а чији акценат је хумано а не техничко образовање (знање=врлина) треба да припадне значајно место.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Образовање, васпитање, верска настава, идентитет, глобализам.
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Само мисао је на, која наро ом овла а и о"ш ом "ос ане,
"ос аје ко"чом сро с ва, је инс ва, целине.
С. МилеFић, ИзаXрани чланци

Савремено оXразовање има сушFинску и кључну улоCу у MрушFвеном и инMивиMуалном развоју. Оно MоVриноси социјалном,
VривреMном и кулFурном наVреFку, ширењу вреMносFи, љуMских и MрушFвених VоFенцијала и MосFиCнућа. ОVшFе Vромене
које оXликују савремени свеF још више исFичу значај оXразовања
и њеCових моCућносFи. ОXразовање се оMређује као ,,аVсолуFни
развојни VриориFеF” (Мајор, 1996), као неисцрVни извор, скривена ризница љуMских моCућносFи и „најсиCурнији Fемељ XуMућносFи” (Делор, 1996). НарочиFо се исFиче њеCова улоCа у развоју
човечансFва у Vравцу мира, XлаCосFања, слоXоMе и MрушFвених
јеMнакосFи и у развоју укуVних VоFенцијала VојеMинца. Томе су
VоMређене реформе и моMернизација оXразовних сисFема, њихово VрилаCођавање MрушFвеним Vроцесима. ОXухваF чиFавих Cенерација оXразовањем, оM раноC узрасFа Mо Vрве Vрофесије, VроMужавање Fрајања школовања, VроCрамска и Fехничко-Fехнолошка моMернизација, MемокраFизација и сFално иновирање
оXразовања, само су неки оM Vроцеса који оMређују развој оXразовања у свеFу. С оXзиром на MуXоку VовезаносF оXразовања са MрушFвеноисFоријским наслеђем и MрушFвеноVолиFичким сисFемом, VосFоје комVлексне везе и оMноси између оXразовања и релиCије. РелиCија као Mео MуховноC и кулFурноC наслеђа и уFицајан чинилац савременоC свеFа, има незаоXилазан оMнос Vрема
оXразовању. У мноCим земљама, нарочиFо у земљама у Fранзицији, VреисVиFује се оMнос Vрема релиCији и релиCијско оXразовање се све више увоMи у оXразовни Vроцес. То VоFврђују и оXразовни сисFеми Xалканских земаља који акFуелизују VроXлемаFику релиCијскоC оXразовања и Mају оMређене оMCоворе на верске захFеве. У раMу се излажу основне релације између оXразовања и
релиCије, са FежишFем на Vриказу акFуелних каракFерисFика референFних оXразовних сисFема у VоCлеMу релиCијскоC и релиCиозноC оXразовања, као и указивање на значај верскоC оXразовања
као Mела јеMноC свеоXухваFноC (холисFичкоC) оXразовноC Vроцеса
у CлоXалном MрушFву.
У савременом Fранзиционом VериоMу, у коме је на Mелу и реформа оXразовања, комерцијализацијом сисFема и Vроцеса
оXразовања, Vри чему новац VосFаје Cлавни циљ, Fерминална
вреMносF, а квалиFеF знања све нижи, MеCраMира се и сама сврха
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оXразовања и васVиFања у смислу развоја шFо VоFVуније човекове личносFи. Масовна VроизвоMња јеMноMимензионалних, оXезMуховљених сFручњака, Vослушних VоMаника и Vокорних најамних раMника, која се VосеXно, као оXавезни заMаFак, намеће
земљама у Fранзицији, само још више Fа MрушFва Cура на Vериферију исFорије и увоMи у нови оXлик колонијализма, чиме се
још више Vовећавају и VроMуXљују социјалне нејеMнакосFи. У
име, навоMне, више сFручносFи и моMернизације оXразовноC Vроцеса врши се сисFемска MеCраMација XиFних Mуховно-моралних
вреMносFи и Vориче Fемељни оXразовни иMеал: о ајање ш о "о "уније, свес ране човекове личнос и, чиме се и наVушFа јеMна оM
највреMнијих Fековина у евроVској Mуховној FраMицији: је инс во
смисла, знања и врлине. УмесFо FоCа Mолази Mо масовне VроизвоMње VсеуMосVецијалисFа Xез неоVхоMне Mуховне ширине и моралне VоMлоCе, Xез љуMскосFи – с ручнос ез уше. То ујеMно значи и MефиниFивни разлаз са сFароCчким иMеалом (CMе су уMарени
Fемељи евроVске MуховносFи) о свеFом FројсFву: ис ине, о ро е
и ле"о е. Темељне, универзалне љуMске вреMносFи као шFо су:
VријаFељсFво, љуXав, хуманосF, MосFојансFво, слоXоMа, VошFење,
смисао љуMске еCзисFенције... VоFиснуFе су у MруCи Vлан, а MоминанFан MрушFвени FренM и начин живоFа VосFаје XескруVулозносF, коруVција, оFимачина. СFоCа, изнова се јавља VоFреXа Mа се
у савременој насFави укључи и релиCиозно3 оXразовање.

ОДНОС РЕЛИГИЈЕ PRЕМA ОБРАЗОВАЊУ
ТраMиционалне релиCије које имају велики уFицај на MрушFвени
и свакоMневни живоF љуMи VрилаCођавају се Vроменама и VуFевима развоја MрушFва Fежећи Mа заMрже, Vа и Mа Vојачају уFицај
3

У оXразовном Vроцесу, као уосFалом и у оMносу Vрема релиCијском феномену, FреXа VравиFи разлику између релиCијскоC оXразовања (VрисFуVа) и
релиCиозноC. РелиCијско оXразовање VоMразумева научни VрисFуV и научно-MиMакFичко оXразлаCање овоC феномена (рецимо Fо је VрвенсFвено социолошки VрисFуV). РелиCиозни VрисFуV је верујући VрисFуV, оMносно каMа
се овај феномен Fумачи и оXразлаже са Vозиције верника (Fеолошки VрисFуV). Такође, у релиCијском оXразовању FреXа се чуваFи слеMеће Cрешке: социолоC који Fумачи и оXразлаже релиCију своја релиCијска-релиCиозна оVреMељења (аFеизам или Fеизам) не сме намеFаFи ученицима, као шFо и вероучиFељ, који је Vо Vравилу FеисFа, Fакође, Fеизам не сме ученицима намеFаFи као оXавезујући.
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на MрушFвене, кулFурне, VолиFичке и MруCе Vроцесе, на лични
живоF, схваFања и акFивносFи љуMи. ОFуMа је разумљиво шFо насFоје Mа оXезXеMе неVосреMан уFицај на млаMе, VосеXно у оквиру
оXразовања. То чине учешћем у вођењу оXразовне VолиFике, мењању оXразовноC сисFема, а VосеXно оXезXеђивањем VреMмеFа за
насFаву релиCије или веронауке у оквиру сисFема оXразовања,
VрвенсFвено у основној и среMњој школи. Како ће се осFвариваFи
овај уFицај, Vа и каква ће XиFи насFава веронауке, зависи оM MрушFвеноC Vоложаја релиCије у MрушFву, њених MоCми и орCанизације, али и оM MруCих чинилаца који уFичу на релиCиозносF и релиCиозно Vонашање љуMи. Ту се VреVлићу исFоријско, MрушFвено и кулFурно наслеђе, акFуелни MрушFвени Vроцеси, инMивиMуалне и суXјекFивне Fежње. Сем инFереса верских орCанизација
овMе се манифесFују и оMређене националне и кулFурне VоFреXе,
Vа и личне, инFимне VоFреXе VојеMинца. Све Fо Vоказује Mа савремени уFицај релиCије има MрушFвена, кулFурна и инMивиMуална
уVоришFа која се арFикулишу у оXласFи оXразовања.
РелиCија има неVосреMан MоMир са оXразовањем на Mва начина:
(1) као Fежња Mа се кроз укуVно васVиFање намеFне релиCијски
VоCлеM на свеF и (2) као Fежња Mа морално васVиFање XуMе VрожеFо релиCијским моралним нормама. ИзCрађивање релиCијскоC
VоCлеMа на свеF коM млаMих VуFем социјализације и васVиFања
на релиCијској основи, VреMсFавља целовиFо инкорVорирање релиCијских MоCми, вреMносFи, акFивносFи и норми Vонашања у
васVиFни Vроцес, у свакоMневни живоF и укуVно акFивносFи
млаMих. У савременом свеFу, у коме VреовлаMава Vлурализам
мишљења и MемокраFских уFицаја, намеFање релиCијскоC VоCлеMа на свеF моCуће је само у MрушFвеним зајеMницама у којима
VосFоји јеMинсFво Mржавне и црквене VолиFике. РасVросFрањенији су оMноси Vрема којима се релиCијска уверења намећу Vарцијално, у оMређеним оXласFима живоFа и у оMређеним акFивносFима. ЈеMна оM Fаквих оXласFи јесFе морално васVиFање млаMих и изCрађивање моралних норми и вреMносFи на релиCијској
основи. Према FраMиционалним схваFањима морал и релиCија
су неоMвојиви Fако шFо моралне оXавезе и Vрава љуMи Vроизлазе
из релиCијске еFике. МеђуFим, развојем MрушFва и намеFањем
научноC VоCлеMа на свеF који у среMишFе сFавља ра ио, а не е ос,
разMваја се морал оM релиCије, Vа и морално васVиFање оM релиCијскоC васVиFања. РелиCијско мишљење VосFаје јеMно оM
мишљења у корVусу VлуралисFичких мишљења која каракFеришу савремено MрушFво. Тиме није изCуXило акFуелносF VиFање
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какав је оMнос између релиCије и оXразовања, између релиCијске
и свеFовне насFаве и какав Fај оMнос FреXа Mа XуMе.
Овај оMнос се може VосмаFраFи на Mва начина: (1) као начин
сFицања знања о релиCији и (2) као начин веровања, ширења релиCије и релиCиозноC Vонашања. Знања о релиCији, о релиCијским феноменима који имају филозофске и научне Mимензије,
оXухваFају оне саMржаје који се моCу оMреMиFи и исFражиFи научним меFоMама и за чије усвајање није VоFреXно веровање, оMносно релиCиозно Vонашање. Овај VрисFуV Vолази оM FоCа Mа је
релиCија важна исFоријска и MрушFвена Vојава која FреXа Mа XуMе
шFо VоFVуније оXјашњена у Fоку оXразовања. РелиCиозно васVиFање које VоMразумева ширење релиCиозне кулFуре, веровања,
вреMновања и Vонашање у склаMу са релиCиозним оVреMељењем,
заVраво значи релиCијску верску насFаву са Vоукама из релиCије
и веронауком као VосеXним VреMмеFом.
Оно може Mа XуMе Mео реMовноC школскоC сисFема, али верско
оXразовање може Mа се осFварује и у оквиру цркве или њених васVиFних инсFиFуција, оMносно VосеXних верских школа које VосFоје у свим земљама у којима VосFоје верске орCанизације. МесFо, засFуVљеносF и оXележја верскоC оXразовања зависе оM оMноса између Mржаве и релиCије, оMносно верских орCанизација.
Уколико је њихов оMнос неразCраничен или VоисFовећен, онMа се
јавља MоминанFан уFицај цркве на свеFовни живоF. Уколико су
ови оMноси оMвојени, засновани на свеFовном каракFеру јавних
Vослова, онMа се Fо манифесFује у свим оXласFима, Vа и у оXразовању.
ПосмаFрано са сFановишFа засFуVљеносFи релиCије у оXразовању, оXразовни сисFеми се Mеле у Fри CруVе:
1) oXразовни сисFеми земаља у којима је црква оMвојена оM Mржаве и у којима нема елеменаFа релиCијскоC оXразовања; Fу
сVаMају оXразовни сисFеми земаља Cрађанске FраMиције
(Француска, САД), као и оXразовни сисFеми већине Xивших и
саMашњих социјалисFичких земаља;
2) оXразовни сисFеми земаља са верском FраMицијом, који саMрже оXавезне или изXорне VроCраме релиCијскоC васVиFања
(већи Xрој земаља у ЕвроVи као и ван ЕвроVе);
3) оXразовни сисFеми земаља заснованих на релиCији у којима
је верско оXразовање сасFавни Mео сисFема оXразовања и кулFуре (исламске земље).
ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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У земљама у којима је оMнос Vрема релиCији VриваFна сFвар
VојеMинца, у којима „VосFоји заXрана инMокFринације релиCијским акFивносFима”, релиCијско васVиFање није засFуVљено у
оXразовању. Плурализам верских слоXоMа и слоXоMа савесFи
оCраничавају уFицај релиCије на оXразовање. У њима је уFврђен
секуларни каракFер оXразовања као јеMан оM основних VринциVа
оXразовне VолиFике. МеђуFим, и у овим земљама расFе инFересовање за ову VроXлемаFику. Тако се у Француској указује на VоFреXу ширеC изучавања релиCије и сFручноC усавршавања насFавника у овој оXласFи. У САД све су Cласнији захFеви за увођење
релиCије у Mржавне школе. У Русији се увоMе изXорни курсеви из
исFорије релиCије и релиCије свеFа. Бројна је и CруVа земаља у
којима VосFоје оXлици релиCијске насFаве укључене у сисFем
оXразовања. Између њих VосFоје разлике у оXиму, оXлику и саMржају насFаве које су условљене релиCијским и конфесионалним
каракFерисFикама VојеMиних земаља. Највећи уFицај на верско
васVиFање имају ислам и каFоличансFво, шFо Mолази Mо изражаја
и на Xалканским VросFорима. То се манифесFује у свим асVекFима оXразовања, оM циљева релиCијскоC оXразовања Mо начина
реализације.
Циљеви оXразовања који оMређују Vожељне вреMносFи, оXухваFају низ захFева везаних за развој VојеMинца и VоFреXе MрушFва.
У њима су саMржани захFеви који се оMносе на Mуховни развој,
кулFурне вреMносFи, Vа и на релиCијско васVиFање, Fамо CMе оно
VосFоји. ОXразовање FреXа Mа омоCући Mеци Mа „развијају и сFичу
моралне вреMносFи, VошFују релиCије, MруCе расе и кулFуре и начине живоFа” (В. БриFанија), Mа VошFују вреMносFи као шFо су
„MемокраFија и љуMска Vрава, хришћанске и хуманисFичке вреMносFи” (ЕвроVска Mимензија оXразовања), циљ је оXразовања и
„Vружање хришћанскоC и моралноC васVиFања” (Норвешка),
Vружање релиCијскоC оXразовања CMе роMиFељи и ученици Fо желе (Пољска). Исламско учење је оXавеза свакоC муслимана као
шFо је Fо случај у СауMијској АраXији. Ови Vримери Vоказују Mа су
циљеви верскоC васVиFања Mео оVшFих циљева оXразовања, Xило
Mа Fеже хришћанском или исламском васVиFању, или Mа Fеже
верској Fолеранцији. ПоMаци о засFуVљеносFи релиCије у оXразовном сисFему Vоказују Mа се моCу изMвојиFи Mве CруVе земаља:
јеMне имају веронауку или релиCију као оXавезан Mео насFавноC
Vлана и VроCрама основноC и среMњеC оXразовања; MруCе имају
релиCијско оXразовање, али у оквиру изXорне насFаве која се
реализује кроз изXорне насFавне акFивносFи ученика. У Vрву
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CруVу сVаMају АусFрија, Немачка, ЕнCлеска, Норвешка, ШвеMска и
MруCе земље у којима Mоминира каFоличка конфесија, као и Mржаве у којима влаMа исламска релиCија, али у Fој CруVи су и неке
Vравославне земље – на Vример Грчка и Румунија. У MруCу CруVу
сVаMају VреFежно земље у Fранзицији (Словенија, Чешка, Словачка, ХрваFска), али и земље са FраMицијом у верској насFави
(ИFалија, ШVанија, БелCија, Финска). У Немачкој веронаука је FраMиционално оXавезан VреMмеF у основној и среMњој школи. Он се
реализује у оквиру конфесионалне VриVаMносFи ученика, а ученици који не желе Mа Vохађају насFаву из овоC VреMмеFа имају
еFику као оXавезни VреMмеF. У АусFрији је веронаука Fакође оXавезан VреMмеF у основном и среMњем оXразовању; слично је и у
ШвеMској и Норвешкој. У овим земљама релиCијска насFава је Mео
фунMаменFалноC оVшFеC оXразовања која Vружа морално васVиFање засновано на хришћанским вреMносFима VојеMиних конфесија (каFоличка, VроFесFанFска и MруCе).
У оXразовању у муслиманским земљама релиCијска насFава је
свуMа широко засFуVљена, а само оXразовање засновано је, Vре
свеCа, на верским начелима. Тако нVр. у СауMијској АраXији, у основној и среMњој школи VосFоје VреMмеFи ислам и исламска наука са фонMом часова оM 5 Mо12 часова неMељно. У Турској је насFава из исламске кулFуре и релиCије оXавезан Mео насFавноC Vлана
и VроCрама MржавноC оXразовања, а VосFоје и VосеXне верске
школе за ширење ислама. Док је заMаFак исламске релиCиозне
насFаве ширење вере, релиCијска насFава у хришћанским земљама Fежи Mа Vренесе оMређене вреMносFи и Mа осVосоXи млаMе љуMе Mа расуђују и VосFуVају у склаMу са хришћанским начелима.
Начела хришћанске вере, милосрђе и солиMарносF са сиромашним, јеMнакосF жене и мушкарца које је БоC сFворио, ненасиље,
мирољуXивосF, VомирљивосF и хришћанска оMCоворносF у свеFу, чине најважнији саMржај ове релиCијске насFаве. СVецијални
заMаFак релиCијске насFаве јесFе Mа VроXуMи XриCу и разумевање
за MруCе и Mа учи Mа се VошFују MруCи начини живоFа. И у Израелу
је широко засFуVљена релиCија у оXразовању. Још у VреMшколском васVиFању изучава се БиXлија као јеMна оM оXласFи знања, у
оквиру којих ученици сFичу Xазичне живоFне вреMносFи; VроCрам основноC оXразовања оXухваFа и релиCијско васVиFање.
Касније, у среMњој школи, БиXлија се изучава у свим разреMима,
а у вишој среMњој школи VосFоји и VреMмеF БиXлија и јеврејске
сFуMије. Верска насFава се заснива на XиXлијском учењу које
Fраје Fоком чиFавоC школовања.
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Бивше социјалисFичке земље, које су Mеценијама развијале
марксисFички концеVF оXразовања, увоMе релиCију у оXразовни
сисFем или као изXорни VреMмеF (Словачка, Чешка, ХрваFска),
или Vроширивањем еFичкоC и CрађанскоC васVиFања, или увођењем изXорних курсева из релиCије. У Словачкој је увеMена релиCија у основну и среMњу школу као изXорни VреMмеF. УвеMен је,
алFернаFивно, и VреMмеF еFика, као изXорни VреMмеF за ученике
који не Vохађају релиCијску насFаву. Слично је учињено и у Чешкој CMе је насFава релиCије, у MевеFоCоMишњој основној школи,
изXорна. Изменама у оXласFи оXразовања из 1991. CоMине у ХрваFској је увеMена релиCија као изXорни VреMмеF. Дакле, умесFо
ранијеC оMXацивања релиCије и VроVаCирања аFеисFичкоC уверења, исFичу се захFеви о неоVхоMносFи развоја FаквоC VоCлеMа на
свеF и вреMносних оријенFација која ће ресVекFоваFи релиCиозна
и MруCачија уверења. ИзXорна насFава релиCије засFуVљена је у
оXразовању MруCих земаља као шFо су ШVанија, ИFалија, БелCија
и сл. ШVанија је имала каFоличку релиCију као оXавезан VреMмеF,
али је са реформом сисFема оXразовања, VочеFком MевеMесеFих
CоMина, он MоXио сFаFус изXорноC VреMмеFа оM VреMшколскоC Mо
краја среMњошколскоC оXразовања, који је школа оXавезна Mа реализује Vо изXору ученика. Ученици који не изаXеру ову насFаву
алFернаFивно имају насFаву из различиFих MрушFвено-кулFурних оXласFи. У ИFалији, у којој је, Fакође, MоминанFна каFоличка
црква, релиCијска насFава је изXорноC каракFера у основној и
среMњој школи, али њу Vохађа већина ученика. Преласком са
оXавезне насFаве релиCије на изXорну, оMCоворносF за изXор насFаве VреXачена је на ученике, оMносно роMиFеље, али Fо није
XиFно умањило размере и улоCу ове насFаве.
ПоCлеM на оXразовање земаља које VриVаMају ширем Xалканском окружењу Vоказује Mа већину чине земље у којима VосFоји
засFуVљеносF релиCије у насFави. Било Mа се раMи о Mржавама у
којима VровлаMава исламска, каFоличка, Vравославна или нека
MруCа конфесија, релиCија има значајно месFо у овим земљама, у
свакоMневном живоFу, у оXразовању, Vа и каMа је реч о уFицају на
млаMе. На Балкану, исVуњеном исFоријским, MрушFвеним, националним и верским VроFивуречносFима и разликама, нужно
се рефлекFују ове разлике и на VолиFичка зXивања, кулFурне и
оXразовне Vроцесе. РасVаM ЈуCославије и сFварање самосFалних
Mржава и националних сисFема оXразовања, VоMсFакао је израженије VрисусFво релиCије у оXразовању, као и ширење различиFих верских и конфесионалних уFицаја. То само још више Vро284
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MуXљује ионако MуXоке разлике, VоMсFиче VосеXносFи и искључивосFи и MуCорочно јача изворе међусоXних суVроFносFи. Према сазнањима о засFуVљеносFи релиCије у оXразовању, каMа је
реч о Mржавама Балкана, моCу се изMвојиFи оXразовни сисFеми са
слеMећим каракFерисFикама:
а) оXразовање Xез релиCијске насFаве (АлXанија, БуCарска, МакеMонија, СрXија, Црна Гора); X) оXразовање са оXавезном Vравославном релиCијском насFавом (Грчка, Румунија, РеVуXлика
СрVска у БиХ); в) оXразовање са изXорном каFоличком и исламском релиCијском насFавом (Муслиманско-ХрваFска ФеMерација
у БиХ) и C) оXразовање са изXорном каFоличком релиCијском насFавом (Словенија, ХрваFска, Мађарска). Међу њима VосFоје разлике у VоCлеMу оXима Fрајања и саMржаја ове насFаве, као разлике које извиру из саме основе VојеMиних вера и конфесија. Сем
Грчке, која има Mуже искусFво са овом насFавом, у осFалим се
земљама она налази у VочеFној фази, чије анализе и исFраживања Fек FреXа Mа услеMе.

ОДНОС ОБРАЗОВАЊА ПРЕМА РЕЛИГИЈИ
ПосFавља се VиFање какав Xи оMнос оXразовање FреXало Mа има
Vрема релиCији, имајући у виMу инMивиMуалне, узрасне и развојне каракFерисFике ученика и VлуралисFичке социјалне услове
MрушFвеноC развоја. Према јеMном мишљењу, Vо коме се ваља залаCаFи за увођење насFаве о релиCији у оXразовни сисFем, VоFреXно је оXезXеMиFи инFерMисциVлинаран VрисFуV који ће оXјеMиниFи сроMне FемаFске оXласFи, са акFуелизацијом и еласFичнијим изXором CраMива Vрема инFересовањима и VоFреXама самих ученика. ПреMлаже се увођење VосеXноC VреMмеFа који Xи се
звао наука о релиCији, релиCијска кулFура, релиCија и њени сVоменици или релиCија и њен значај, чији Xи VроCрам оXухваFао
најважније асVекFе релиCије, оXележја свеFских релиCија, и месFо које она има у кулFури MаFоC MрушFва. У расVравама VовоMом
реформе школсFва у Црној Гори исFиче се залаCање за увођење
релиCијскоC оXразовања чији је циљ „разумијевање релиCије, Fе у
Fом смислу уVоFVуњавање инFелекFуалноC, VсихичкоC, моралноC коM личносFи које се формира; афирмација VоFиснуFих Mуховних и моралних вреMносFи. НавоMе се резулFаFи емVиријских
исFраживања који Vоказују Mа Vреко 60% исVиFаника VоMржава
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увођење веронауке у школе и износе захFеви за оXнову MуховносFи у оXразовању. Начин Mа се Fо VосFиCне је увођење VосеXноC,
факулFаFивноC VреMмеFа о релиCији” (Кујовић, 1997, сFр. 67).
Сличан сFав засFуVа и Ђорђевић. ,,Лаички заснована школа није
комVеFенFна за релиCиозно васVиFање и оXразовање, које у свакој конфесији има сVецифичне саMржаје и оXлике, шFо захFева
VосеXну Fеолошку сFручносF. Свима који желе FреXа омоCућиFи
Mа сFекну оMређена знања и уверења из верскоC живоFа, с Fим
шFо Xи врсFа насFаве (веронаука, каFихизис) FреXало Mа XуMе неоXавезна, MоXровољна и Mа је излажу квалификовани вероучиFељи VоM руковоMсFвом цркве и оMређене конфесије” (1992,
сFр. 48). Дакле, иако се указује на VоFреXу верскоC оXразовања,
оно се осFавља ван насFавноC Vлана и VроCрама школе. Увођење
веронауке у условима секуларизације социјалноC живоFа Xило
Xи исFо Fолико неумесно као „наFурање Xило коC VоCлеMа на
свеF”, смаFра Vрофесор Ћимић, и FврMи: ,,Како се не моCу намеFаFи релиCиозни сFавови и веровања, осFаје моCућносF и VоFреXа
научноC Vроучавања релиCијскоC феномена, чијим Xи се VосреMсFвом оMCонеFали власFиFи цивилизацијски и кулFурни корени”
(1992, сFр. 124). Према овом VрисFуVу школа не Xи смела Mа занемари сазнања о релиCији која Xи Xила VрезенFирана кроз VосеXне
VреMмеFе. ,,РелиCија као Mео оVшFе кулFуре нужно мора VосFаFи
сасFавни Mео васVиFања и оXразовања”, смаFра Коковић и FврMи:
,,Она се мора VрезенFираFи са инFерMисциVлинарноC асVекFа науке и живоFа сa асVекFа MуховноC и свеFовноC схваFања, али њен
циљ не може XиFи веровање, већ сазнање” (1996, сFр. 216). То може XиFи јеMан, али и више VреMмеFа који Xи оXухваFили Fеоријске, исFоријске, анFроVолошке, еFичке, социолошке и MруCе
асVекFе релиCијске VроXлемаFике.
ДруCи VрисFуV залаже се за моCућносF Mа се у оквиру VосFојећих VреMмеFа у насFавном Vлану и VроCраму изложе саMржаји који се оMносе на релиCију. Тако се у насFавном Vлану и
VроCраму основне и среMње школе у РеVуXлици СрXији, у VојеMиним VреMмеFима увоMе саMржаји везани за релиCију. У срVском
језику и књижевносFи изучавају се миFови, миFолошке Vојаве,
књижевна Mела са релиCијском FемаFиком, БиXлија као књижевно Mело. И MруCи VреMмеFи, као шFо су исFорија, ликовна и музичка кулFура, саMрже елеменFе релиCијскоC оXразовања, Xило
Mа Vружају информације о развоју релиCије и цркве, Xило Mа Vриказују Mела релиCијске кулFуре и умеFносFи. ПосеXно месFо
релиCија има у VроCраму социолоCије и филозофије у среMњој
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школи, CMе се изучавају оXлици релиCијске свесFи, миF и миFолоCија, моноFеисFичке релиCије, оMнос филозофије и релиCије,
хришћанска филозофија, оMнос релиCије и MруCих оXлика свесFи
иFM. МеђуFим, Fиме нису оXухваћене све Fеме и сви релеванFни
саMржаји, ниFи су VосFојеће Fеме целовиFо и смисаоно Vовезане
са сFановишFа VоFVунијеC уVознавања релиCијске кулFуре и релиCијскоC васVиFања. Таква решења VосFоје и у MруCим насFавним Vлановима и VроCрамима земаља са сличним оXразовним
сисFемом. ОMнос оXразовања Vрема релиCији и месFо релиCиозноC васVиFања зависе оM мноCих MрушFвених, исFоријских, националних и MруCих факFора. На Fо уVућују и MрушFвене Vромене везане за уFицај релиCије на свеFовни живоF, VосеXно на релиCиозне акFивносFи и релиCиозна Vонашања млаMих. ЗаFо је VоFреXна Xрижљива анализа ових Vроцеса и њиховоC уFицаја на усклађивање оXразовних и релиCиозних VоFреXа савременоC човека.
Не мали Xрој FеореFичара, чије је мишљење на крају и VревлаMало и VосFало званичан сFав, засFуVао је сFановишFе Mа Xи се веронаука у школи секуларизовала Fе Mа Xи, VреMлаCана као алFернаFива, насFавни VреMмеF релиCијске кулFуре Xио Vримеренији
уVознавању ученика с кулFурним, исFоријским и MрушFвеним
феноменом релиCије, неCо конфесионална веронаука. ЗаCоворници ове иMеје смаFрају Mа вера као човеков инMивиMуални оMнос с FрансценMенFним, не може XиFи VреMмеF оXјекFивноC научноC исFраживања, Vа ни VеMаCошкоC оXразовања и васVиFања,
али релиCија као Vсихолошки и социолошки феномен може.
Осим FоCа, смаFрају VреMсFавници овоC сFановишFа, за разлику
оM конфесионалне веронауке, VреMмеF релиCијске кулFуре у којем Xи се комVараFивно изучавале велике свеFске релиCије Fе
њихово значење у развоју кулFуре и MрушFва, зXлижио Xи ученике различиFих вероисVовесFи (умесFо конфесионалне веронауке
која их разMваја) Fе Xи, на Fај начин, оM самоC VочеFка васVиFавао
млаMе за живоF у космоVолиFском Mуху, који налази XоCаFсFво у
кулFурним различиFосFима. СрVска Vравославна црква изричиFо захFева Mа се Fај насFавни VреMмеF зове веронаука. На Fај захFев Mржава је FаMа, VреMвођена осFрашћеним „евроVејцима”, Vре
свих FаMашњим минисFром VросвеFе Гашом Кнежевићем (који је
Xио изричиFо VроFив увођења веронауке у школе), Mа Xи Vоказала своју великоMушносF и MемокраFичносF лукаво сVремила замку у коју је СрVска Vравославна црква уVала, наиме сложила се
начелно са увођењем веронауке у школе али VоM условом Mа учеПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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ници слоXоMно Xирају између, алFернаFиво – CрађанскоC васVиFања или веронауке. Наравно, зXоC MуCоCоMишње аFеисFичке FраMиције и оMноса Vрема цркви, највећи Xрој ученика се оVреMељивао за Cрађанско васVиFање, маMа се Mанас Fа сиFуација мења у
корисF веронауке. ТеореFичари који Vреферирају научни VоCлеM
на свеF VреMлажу различиFе називе за овај насFавни VреMмеF, а
као разлоC навоMе чињеницу Mа не VосFоји у Mовољној мери развијена оVшFа наука о релиCији – Рели иоло ија, већ се релиCија
Vроучава у оквиру неких VосеXних наука као шFо су: Филозофија
рели ије, Социоло ија реали ије, Психоло ија рели ије, Ис орија рели ије
и Mр. У Fом смислу, у лиFераFури се моCу сресFи различиFи називи за овај насFавни VреMмеF као шFо су : Ис орија рели ије, Основа
учења све ских рели ија, Рели ија и њени с"оменици (у Русији), Наука
и рели ија, Рели ијска кул ура, Филозофија и социоло ија рели ије.

ЗАШТО НАМ ЈЕ НЕОПХОДНО ВЕРСКО
ОБРАЗОВАЊЕ?
ОMCоварајући оMCовор на Cоре VосFављено VиFање захFева најVре
оMCовор на VиFање шFа је Fо школа – вас"и на ус анова? Школа је
месFо уVознавања самоCа сеXе, свеFа и VрироMе која нас окружује, она је месFо сFицања најразличиFијих знања и искусFава.
Али, школа није само оXразовна усFанова, она је великим својим
Mелом и васVиFна усFанова. Вас"и ава и значи има и визију како
и на који начин вас"и ава и човека а и формирао ис"равни "о ле на
све и у скла у с њим еловао. ПореM оXразовноC, школа Xи FреXало
Mа воMи рачуна и о васVиFном каракFеру који је Mужна Mа Vренесе
на Mецу. Сама реч васVиFање воMи Vорекло оM црквенословенске
речи вос"и а и (вос = изнаM, Cоре; "и а и = храниFи), шFо у VревоMу значи храниFи некоCа вишом, неXеском храном, оMн. храниFи Cа свеFињом. ОXразовно-васVиFна улоCа школе мора се FемељиFи на науци ХрисFовој. КаMа се оXразовање и васVиFање
оMвоје оM науке ХрисFове, не CуXи се наука ХрисFова, неCо се CуXи
Vраво васVиFање, CуXе се Vрави љуMи. У Fом случају школа VосFаје оVасна Vо љуMе и чиFаве нароMе. Нема Cоре комXинације неCо каMа се на школованосF накалеми невасVиFан каракFер. Не каже наш нароM узалуM: нема веће у але о учено човека. Наш свеFи
влаMика Николај Жички оVомиње: „Пуко ина у вери је но човека
изазива неиз ежно и "уко ину у карак еру.” МлаMоCа човека учимо
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Mа Cовори, хоMа, Vише, Vравилно се Vонаша..., а о вери као Mа Cа не
морамо нишFа научиFи. У школи Cа учимо свим (ма еријалним)
наукама, Cоворимо Mа је човек социјално Xиће – учи социолоCију,
VсихолоCију, анFроVолоCију..., али мало се Cовори Mа је човек и
релиCиозно Xиће. МеђуFим, Mесио се и Mешава се VараMокс. ЉуMи
су изCуXили Vраву веру али заMоXили мноCо MруCих вера. Човек
своју „релиCиозносF” Mанас манифесFује Fако шFо – верује у хороскоVе, консулFује и Vозива асFролоCе, „VиFа” комVјуFере, слеMXеник је различиFих секFи и релиCиозних VокреFа, а све у намери Mа MоXије оMCовор на основно VиFање: Ко сам ја као човек?
УCлавном, на Mелу имамо Vразноверје. Без веронауке смо MоXили
велики Xрој ,,хиXриMних” инFелекFуалаца, ,,школованих VримиFиваца” (Б. Јовановић). Веронаука је VоFреXна и сFоCа Mа млаMи
човек може схваFиFи Mанашњу цивилизацију која се Fемељи на
евроVској хришћанској кулFури (евро"ска мисао је, "ре све а, хришћанска мисао, свиMело се Fо неком или не, она није уFемељена
на XуMисFичкој, хинMуисFичкој или некој MруCој филозофији,
VоCлеMу на свеF или релиCији). Осим FоCа и сама реч кулFура Mолази оM корена ,,кулF” – а кулFно значи оно шFо неCујемо, узCајамо, чему се клањамо. СFоCа је врло важно Mа се сви заVиFамо чему
се Mанас клањамо – новцу, знању, иMеолоCијама, VреMмеFима и
киVовима? И, Mа ли Fо за нас VреMсFавља и FреXа Mа VреMсFавља
свеFињу? То је, Mакле, наша кулFура. ОM млаMих љуMи се Fражи Mа
науче шFа је и ко је Xио Галилео Галилеј, како је ХаниXал Vрешао
АлVе, шFа је рекао ПиFаCора или ПроFаCора. Приказујемо и оXјашњавамо млаMом човеку закониFосFи живе и неживе VрироMе –
мора знаFи све о асимилацији и осмози, мора знаFи какви закони
креFања важе у микрокосмосу и макрокосмосу, ко је и шFа рекао
на Vољу књижевносFи. Тражимо Mа Mеца науче наVамеF мноCе
Vесмице и Vесничке мисли Xез MовољноC криFичкоC расуђивања... А о БоCу, који је емељ, извор и увир све а, не морају знаFи ама
Xаш нишFа. БиFно је Mа знају шFа је рекао овај или онај ,,великан
исFорије”, а Fо шFа је рекао Исус ХрисF из НазареFа, на чему се у
својој XиFи Fемељи евроVска цивилизација – није уоVшFе важно.
МлаMи FреXају знаFи Mа је Исус исFоријска личносF, највећа исFоријска личносF која је оXележила човекову исFорију. БоCочовек је
својом Vојавом разCраничио векове. МлаMи љуMи сFуMијски Vроучавају свакојаке исFоријске MрушFвене VокреFе, Xуне и револуције, и све се Fо Fумачи из уCла различиFих наука (социолоCије,
економије...), али са сFановишFа FеолоCије и релиCије нишFа или,
а шFо је још Cоре, VоCрешно. ЗаFо је веронаука незамењива и VоПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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FреXна. Разне науке нам указују и Cоворе о човеку, а Mа нам, у
сFвари, нису у сFању оMCовориFи на основно VиFање: ко је и ш а
човек? А какав је VоCлеM на човека, Fакве су и цивилизација и кулFура. Вера је човекова највећа моћ, а не немоћ, она је среMсFво
којим можемо FакнуFи БоCа, ВечносF. Веронаука жели омоCућиFи MоMир човека с БоCом Mа Xи се човек сVасио. Циљ верско вас"иања није, акле, наука о вери већ вас"и ање вере/вером.

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ ВАСПИТАВАТИ ВЕРУ?
Знамо Mа је вера, Vре свеCа, Mар и милосF, Mа је БоC онај који
својим Духом VоMсFиче човека Mа оMCовори VозиFивно на Божју
реч. Да ли је моCуће, онMа, VосреMоваFи и на неки начин сVоља воMиFи унуFарње и скровиFо Mеловање милосFи у срцу љуMи? У
којем смислу можемо CовориFи о каFехези као васVиFању вере?
Може ли се вера VосреMоваFи VеMаCошким начином? ,,ВасVиFање
вере” моCли Xисмо MефинисаFи као Cлавну оMреMницу каFехезе.
О Fоме нам свеMочи и FерминолоCија у веронаучној и црквеној
лиFераFури у којој се оMомаћио назив за каFехезу као ,,васVиFање
вере” (или васVиFање за веру, или васVиFање у вери), или MруCи
слични изрази који укључују MирекFан оMнос Vрема вери: Vреношење вере, VеMаCоCија вере, Vоучавање вере, иFM. О каFехези као
васVиFању вере можемо CовориFи само у VосреMном смислу, Fј.
у оквиру љу ских "осре овања која мо у олакша и, "омоћи, о клонии "о ешкоће у "роцесу уђења и рас а верско а с ава. То VосреMовање, међуFим, осFаје увек изван Xило коC моCућеC MирекFноC
уVлиFања у веру као Fакву, која је нераскиMиво везана уз Божје
Mеловање и слоXоMан човеков оMCовор. КаFехеза VреMсFавља, сFоCа, Vомоћно васVиFно VосреMовање у служXи неизрецивоC сусреFа љуMи с Божјом VонуMом, која Fражи оMCовор.
На какав оMзив може наићи Vозив на веровање у високо Fехнолошком, VоFрошачком и VраCмаFичком свеFу? ДоVушFа ли нам
Fај амXијенF Mа Cоворимо о васVиFању вере? Савремени менFалиFеF жели VриковаFи Vажњу љуMи, VосеXно млаMих, у оквире овоземаљске сFварносFи, суCеришући им важносF вреMносFи: ус"ех,
ужи ак, мла ос , новац, ле"о а, ма еријална си урнос , ефикаснос , конкуренција. Савремени живоF живи се на Fакав начин Mа
се сва њеCова сFремљења исцрVљују у овоземаљским сFварносFима, у овоземаљској умишљеној сиCурносFи (живо је закон).
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ВраFа љуMскоCа зMања која нас Vовезују с FрансценMенцијом зазиMана су нашим конформизмом, Cрехом и лажима. Сви Xи ми
волели Mа Mелимо славу са ХрисFом, али је реFко ко сVреман Mа
носи и FереF крсFа са ХрисFом. ДруCи изазов хришћанском васVиFању Vроизлази из чињенице VосFојања савремених релиCиозних креFања. Та VрисуFносF иMејноC и релиCијскоC Vлурализма
у којем се наши млаMи налазе XуMи у њима VиFања: Која је релиCија Vрава? Који БоC је Vрави? Тај им Vлурализам, а VосеXно сFоCа
шFо се он развија и шири на јеMан врло орCанизован начин оM
сFране креаFора Ново До а, суCерише Mа наVослеFку није ни важно Mа се схваFи која је релиCија Vрава. ЗаFо они различиFе хинMуисFичке, XуMисFичке и MруCе релиCијске и VсеуMорелиCијске учиFеље сFављају уз раме Исуса ХрисFа. Лако VриXеCавају у ирационално, Fраже емоFивну сиCурносF, у чесFом су искушењу Mа VриXеCавају различиFим оXлицима VсеуMорелиCиозносFи или Mа искушавају незрела искусFва вере. Морална криза која VоFреса савремену цивилизацију, VосеXно онај Mео који сеXе смаFра развијенијим, јесFе криза кулFуре, криза MуховносFи, а он је у MирекFној
вези са CуXиFком сакралносFи. ИсFорија (учиFељица живоFа?)
чесFо је VоFврђивала FврMњу Mа: сумрак о ова значи и сумрак љу и.
Чему воMи оFVаMнишFво оM БоCа, оM своје вере, FраMиције, у оVшFој VомеFњи и FраCици савремене цивилизације, схваFиће и уVозораваће, човек CоросFасноC ума, влаMика Николај, који о Fоме
Cовори: „После исFочене крви из иначе Xескрвних суMова човечансFва Mошло је, Vо закону Vовлачења Cреха Cрехом, злочина
злочином, расFакање Mуха. Сви су сасуMи кулFуре разXијени у VарамVарчаM. Унакажени лик VсеуMокулFурноC човека не Vоказује
јеMну, зMраву свеFлу црFу за реконсFрукцију VравилноC и исFинскоC лика. Нема Mовољно суза и речи Mа се каже или Xар исVлаче
FраCика Mанашњице” (Велимировић, 1994, сFр. 154).
Гласови VроFесFа искрених инFелекFуалаца – роMољуXа, слажу
се у јеMном: ново школсFво, које нам Fако зMушно нуMе наши
,,VријаFељи” са ЗаVаMа, Vо узору на њихове Mржавне школе, воMи
укиMању знања, укиMању иMенFиFеFа, Xрисању националноC
иMенFиFеFа, а VоMсFиче ванMализам и насиље, нихилизам и Xолесне аVаFије љуMи који Xеже у среMсFва за умирење (MроCа, алкохол ...). Чини се Mа се лако може, у реформи оXразовноC сисFема и
у новим реформаFорима, које Fако зMушно Vомажу (не)влаMине
орCанизације финансиране и инсFруисане оM ЗаVаMа, VреVознаFи Маркузеова иMеја ,,раMиFи VроFив инсFиFуција раMећи у њима”. Свако коме је имало сFало Mо своC нароMа, Mо своје нације,
ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ

291

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013
јасно је Mа и ова најновија реформа, која се наслања на ону VреFхоMну, VреMсFавља уXијање VросвеFе на Mужи рок, а самим Fим и
Mуховне самоXиFносFи и самосвојносFи, као јеMноC оM VреосFалоC
зMравоC везивноC Fкива срVске нације. Реч је о новој иMеолошкој
Mиверзији, о новој FехнолоCији заCлуVљивања, чија је сушFина
разMеFињавање Mеце, рашчовечење човека, разарање VороMице,
оXезоXразовање оXразовања, како Xи се, најVре Mеци а заFим и чиFавом нароMу, исVрао мозак и љуMи VреFворили у „зомXије”, јеMном речју – раср љавање Ср а. УмесFо Mа Vримарни заMаFак VросвеFе и у новој реформи, за коју се сви слажу Mа је неоVхоMна, XуMе афирмација универзалних вреMносFи, нови реформаFори је
налазе у заMаFку Mа мењају каракFер нашеC нароMа. У Fоку је Mакле, нова револуција „која јеMе своју Mецу”. За уVозорење и Vозив
на оFрежњење може нам VослужиFи Vример, из не Fако Mавне
VрошлосFи. КаMа је ХиFлер Mошао на власF у Немачкој, заXранио
је VорноCрафију и аXорFус, али је и јеMно и MруCо VоMсFицао у
Пољској, Украјини, Русији, јер је врло MоXро знао Mа је Fо најXољи
начин Mа нароM изнуFра сам сеXе унишFи.
КаMа Cоворимо о хришћанском, Vравославном васVиFању, важно је имаFи на уму Mа хришћансFво није MокFрина, Mа није Mовољно VроучаваFи Fу реч како Xисмо је схваFили. Православље је
наслађивање Ло осом. А за наслађивање важан је Vример, важан је
VоMсFицај, важан је саVуFник на Fом VуFу. Јасно је Mа је БоC, Vре
свеCа, ЉуXав, сFоCа се Он, VрвенсFвено, срцем Vрима и VрихваFа.
БоC може MирнуFи нечије срце само јеMном речи, али реMовно се
MоCађа Mа сама реч није Mовољна како Xисмо осFварили циљеве
нашеCа верскоC васVиFања. Оно шFо је Mалеко речиFије и уверљивије јесFе снаCа Vримера; нарочиFо Vример роMиFеља, али исFо
Fако и васVиFача, и целе хришћанске зајеMнице. човек, нарочиFо
Mеца и млаMи, уче и имиFацијом. ИсFина је Mа реч у сеXи носи снаCу Mа расвеFли, Mа Vоучи, Mа охраXри и као Fаква она је нужна коM
свакоC васVиFања, VосеXно верскоC. Дакле, шFо се Fиче самоC
иMенFиFеFа (начина и и) вероучиFеља, ваља наCласиFи Mа није
Mовољно Mа су они само сFручњаци у вери, у релиCијским и MруCим наукама већ морају XиFи у сFању Mа Vокажу вреMносFи које
они живе у Vрвом лицу. ТаMа је, Fа реч за њих вероMосFојна. Јер
ако он, као онај који Vознаје VреMмеF у којем их Vоучава, није сам
оFкрио леVоFу и снаCу хришћанске Vоруке, како ће усVеFи увериFи у Fо васVиFанике? ВероучиFељ Cоворећи о БоCу комуницира са
васVиFаницима целим својим Xићем, са својом Vојавом, са својим знањем, са својим изXорима, својим Vонашањем, својим на292
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чином оMношења с ученицима. То значи Mа ниCMе као овMе не FреXа VоFцениFи важносF о носа, Fј. афекFивно-емоFивно-комуникацијско VоMручје, унуFар коCа Mолази Mо Vреношења саMржаја.
Тај је оMнос VреMуслов Mа Xи се VрихваFио и саMржај који се VосреMује. ДруCим речима, ако васVиFаници VрихваFају и воле вероучиFеља, волеће и самим Fим ће лакше Mа VрихваFе саMржај
који им он VосреMује.
(ОXраз)оваFељ, VосеXно вероучиFељ, је снажан VосреMник и онMа каMа FоCа није свесFан. Он Cовори о БоCу и онMа каMа своMи релиCију на ,,заMаFак”, каMа суMи и Vросуђује, каMа Mели разреM на
MоXре и оне који Fо нису, каMа Vрисиљава ученика на VослушносF
и на VракFиковање вере (нVр. Vосећивање цркве и Vохађање црквене каFехезе...), каMа укорава ученике зXоC лошеC Vонашања,
каMа не VошFује и вређа она размишљања и уверења ученика која
нису у склаMу с учењем хришћанске вере (нVр. аFеисFичке или
криFизерске сFавове) иFM. И у овим случајевима вероучиFељ Cовори о БоCу, иако Cа не сVомиње, али он FаMа Cовори о БоCу оM којеCа се морамо XраниFи или Cа умилосFивиFи MоXрим Vонашањем. На Fај начин, Fаквим меFоMама кажњавања и Vрисиљавања,
умесFо за слоXоMу савесFи, васVиFава се за лицемерје и MволичносF. ОVшFе каFехеFско Mеловање које је VрожеFо Cовором који се
своMи на ,,мораш” – мора се на веронауку, мора се неMељом ићи у
цркву, мора се VримиFи Vричешће – нужно морамо MовесFи у VиFање. ПосреMујемо ли на Fај начин веру као извора и наMахнућа
за наш свакоMневни живоF, месFо сусреFа, зајеMнишFва и раMосFи, или можMа веру своMимо на MосаMну и чесFо неразумљиву
оXавезу која мноCима VосFаје FереF којеC Xи се са заMовољсFвом
ослоXоMили. Говор који је усмерен на ,,мораш” не може Mа Vокаже леVоFу FоCа месFа. Умес о Бо а који кажњава, који "рисиљава,
који с авља крс иће колико смо "у а или у цркви и на веронауци,
ре а овори и о Бо у који је сама милина, ле"о а, о"лина, ра ос ,
живо ... Уколико наше васVиFање не XуMе усVело Mа у овом виMљивом свеFу VриXлижи невиMљивоC БоCа, Fај ће БоC XиFи Mалек
и незанимљив мноCим нашим савременицима, VосеXно млаMима, на чије су чисFе Mуше VосеXно усмерене мреже ,,риXара љуMских Mуша”, или ће Cа Vак FражиFи у неким MруCим релиCијама
или савременим секFама; а VрисуFносF различиFих оXлика релиCијскоC, нехришћанскоC и VсеуMорелиCијскоC, све је уочљивији у
СрXији. ПослеMице FоC размишљања за наше верско васVиFање
моCле Xиле Mа XуMу слеMеће: веронаука и васVиFање у вери (вером) не иMе и не FреXа Mа иMе VрвенсFвено за Fим Mа VосFиCне јеMПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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носFавно механичко меморисање неких верских формула или
Vак некриFичко Vриклањање уз неке моралне норме (Xез VреFхоMноC Vромишљања Fих саMржаја), већ иMе за Fим Mа VомоCне
Mеци и млаMима Mа оFкрију Vуноћу живоFа која се може осFвариFи само у зајеMнишFву с БоCом. КаMа нам XуMе јасно ,,зашFо”,
моћи ћемо се храXро носиFи са сваким „како”.

КА ЗАКЉУЧКУ
Криза расFаче и VонишFава чиFав низ иMејних и иMеолошких Fворевина и вреMносFи: FраMицију, морал, хуманизам. ПреFи нам
зла коX рашчовечења, CуXљења љуMскоC лика, оFимање оноCа шFо
је Fемељ наше MуховносFи и националноC иMенFиFеFа – Косова.
НасFајуће Fзв. VосFкризно MрушFво, на овим VросFорима, VоMразумева и освеFљавање хришћанскоC лика нашеC иMенFиFеFа, али
и њеCово криFичко валоризовање. На VочеFку новоC, XXI века, јеMан оM кључних факFора националне и Mуховне иMенFификације
СрXа, свакако је и Vравославље – свеFосавље, а Fо VоMразумева оXнову MуховносFи и Mуховних вреMносFи на свеFосавским Fемељима. РелиCија и веровање су, кроз сва времена, Xили и осFаће
кључни чиниоци иMенFиFеFа. Јер, миF о Vореклу ,,који јеMан нароM Mоживљава као свој VочеFак мноCо Cовори о њеCовом најFемељнијем разумевању самоC сеXе” (Бела, 2003, сFр. 28). А СрXи
своје исхоMишFе, свој VраVочеFак, своју енFелехију, виMе у свеFосављу оFелоFвореном у косовском оVреMељењу и виMовMанској
еFици.4 Та свесF о зајеMничком Vореклу, уFемељена релиCиозном
Mуховношћу, Vо мишљењу рускоC релиCиозноC мислиоца БулCакова, VреMсFавља живу силу која се може схваFиFи ,,као самосвесF јеMинсFвеноC орCанизма у коју је укључен чиFав њеCов
VреFхоMни живоF” (БулCаков, 1991, сFр. 82). Савремени човек је
Mанас у немоCућносFи, зXоC Cреха и Mуховне слеVоће, Mа VреVозна
и VрихваFиFи Божје милосрђе које му се нуMи. УVраво у Fо искусFво човекове немоћи – Mа VрихваFи ЉуXав, уXацује се верско
оXразовање, VосеXно школска веронаука, која Xи FреXало Mа VомоCне млаMом човеку Mа VроCлеMа, како Xи моCао Mа се уVуFи, из
различиFих савремених сиFуација смрFи – у живоF. Из Fе чиње4
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нице Mа је БоC Cлавни VроFаCонисF MоCађања, а Mа је верско васVиFање само Vомоћ у оFкривању Fе свеFе и величансFвене VрисуFносFи, Vроизлази за васVиFаче слеMећа Vорука, слеMећи савеF:
,,Ми смо они који сејемо, али БоC је онај који Mаје Mа расFе; Божја
милосF је она која XуMи веру. ЗаFо нема месFа за евенFуална оXесхраXрења која нам, услеM VоFешкоћа осFваривања верскоCа васVиFања, VонекаM VреFе Mа нас исVуне и освоје, Fе Xаце у малоMушносF и кризу. На нама је Mа оXраMимо земљу, Mа изаXеремо MоXро семе, Mа чекамо Vовољне климаFске услове за сеFву, али онај
који чини Mа семе расFе јесFе БоC. И Њему VриVаMају VлоMови”
(Анђелковић, 2008, сFр. 217).
ЉуXав Vрема новцу (среXрољуXље) и љуXав Vрема слави (славољуXље), оM Mавнина су Mва најFиранскија ероса, VрисуFна, у
већој или мањој мери, у сваком MрушFву. МеђуFим, среXрољуXље
и славољуXље никаM нису Xили Fако изражени као у Fранзиционом VериоMу који саMа Vроживљава/живи СрXија. Овакав сFав
Vрема живоFу оVусFошио је основну кохезиону суVсFанцу срVске
MржавносFи и срVске MуховносFи. Правоверни хришћанин хFео
Xи Mа се суVроFсFави Fој суXверзији, којом моMерни ЗаVаM VоMрива FраMицију, али је њеCова моћ Mа се оMуVре ослаXљена VоM MејсFвом „моMерне кулFуре”. Све силе моMерне кулFуре раMиле су – и
још увек раMе! – Mа Cа Vривуку сеXи, Mа заволи овај свеF, Mа се VреVусFи њеCовим „чарима” и Mа се оMвоји оM FраMиције.5 Велика је
оMCоворносF и улоCа свих оних који су укључени у осFваривање
циљева и заMаFака васVиFања и оXразовања. ПосеXно, није овMе
реч о курFоазији, најважнија улоCа у целокуVном Fом Vроцесу
VриVаMа онима који васVиFавају најмлађе, јер у Fом се узрасFу
уVраво CраMи Fемељ (MоXар или рђав) Cрађевине зване човек („MеFе је оFац човека”), и FаMа се сFвара основа (VоузMана или неVоузMана) личносFи, а Fај Fемељ и Fу личносF касније Fешко можемо
Mа Vроменимо. До"ус имо за о а, цр"ећи сна у на Извору живо а,
омо ућимо и ру има а о чине. Не о"ус имо а ми сами, не"рихваи ељи Еванђеља, "ос анемо "ре"река мла има а "ре"ознају раос и ис ину о а Еванђеља. Исус је у Fом VоCлеMу Xио Vрилично
ошFар: „Јао вама, учиFељи Закона, јер сFе оMнијели кључ сVознања! Ви сами не уђосFе, а онима који хFеMоше ући заVречисFе”
(Лк, 11,52).
5

,,Не CлеMајFе у VрошлосF окрениFе се XуMућносFи” Vоручују нам из мноCих
сFраних ценFара моћи, али нажалосF, све чешће Fо чујемо и оM наших, високо Vозиционираних, VолиFичких званичника.
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ПиFање верскоC (не)оXразовања је, Fакође, за сваку MрушFвену
зајеMницу, њен оVсFанак и развој, VиFање оM суMXоносноC значаја. РелиCија VреMсFавља корен сваке зајеMнице, корен Vреко коCа се она увезује са својом Vрошлошћу и Vреко коCа црVи живоFне
сокове који Mају живоFну снаCу за оVсFанак у времену. ДехрисFијанизација сваке зајеMнице неминовно Mоноси са соXом кризу и
Mуха, и MрушFва уоVшFе. Вера је, са социолошкоC сFановишFа, корен цивилизације, Fемељ на коме се CраMи MрушFво.. Такође, FреXа VоMсеFиFи Mа је хришћансFво MржавоFворно а аFеизам (као и
неке VсеуMоверске секFе) није MржавоFворан. Ако не усVосFавимо, изнова, Vраво верско васVиFање и оXразовање Fо значи Mа смо
оMусFали и оM хришћансFва, Fј. Vравославља и оM наше нације. Да
смо оMусFали оM својих корена, своје енFелехије, Vа и ,,Mуше наше
Mуше” – Косова.
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RELIGIOUS EDUCATION IN HOLISTIC CONCEPT OF EDUCATION AS A
POSSIBLE ANSWER TO GLOBAL CHALLENGES OF HUMANITY6

SUMMARY

Figure of humanity, at the beginning of the new millennium, under
the influence of globalist monstrous machinery, all prefer negative
utopias of Franz Kafka and George Orwell facing with the darkest perspectives of these authors. The crisis dissipates and cancels a series of
conceptual and ideological constructs and values: tradition, morality,
humanism. The doom of dehumanisation and the loss of the human figure threaten us. In these bad times, in “Time of Snake” educational
profession, especially religious education belongs to one of the most
important roles in society. What educational and human characteristics should a good teacher of religious education have today? Can we
allow ourselves to be weak people and bad teachers in these difficult
times? All of this suggests that the call of religious education teacher
is determined by the narrow methodological principles of gnoseology, ethical, axiological and deontological principles, which (like
Kant's moral imperative) religious educationalist must be guided in
their research and human society and its educational mission of
prophethood. Transfer of religious knowledge does not go and does
not need to go first to achieve simple mechanical formula of memorising religious or uncritical adherence to a social norm (without consideration of the content), but seeks to help children and young people
discover the fullness and sense of social life. When we understand the
"why" we can boldly deal with any "how." Religious education teacher with his whole being, in appearance, is to testify about what they
speak. Education is a lively learning that is not only taught from books, but also from the source of life, and in this case, it is the society in
which we live.
Question of education, what is well known, is a very important question for every human community. If one should easily accept alternative educational solutions which are so generously offered, with financial help, that would mean that we give up on all of our values and
6
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tradition by which we are recognised in the world. That means that
we will wonder around and seek new identity with small chances of
finding it. Well known is the message that when people are no longer
capable of passing ideals to their youths, the community is dying. We
can guide our Serbian damaged ship through dark caves, between
Scylla (sacrificing yourself to the great dragon – „golden ox” or
„Trojan horse” ), Charybdis (loneliness and separation) like Noah
from incoming flood, if we truly and honestly go back to our religion,
our roots, our beginnings, our orthodoxy. Religious education in holistic concept whose accent is on humane and not technical education
(knowledge=verity) should be given an important place.
KEY WORD: Education, religious education, identity, globalism.
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