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Сажетак: Ре ви та ли за ци ја офи ци јел ног пра во сла вља је про цес ко ји 
те че па ра ле но са ре ви та ли за ци јом на род ног пра во сла вља и народне 
побожности. При мат јед ног у од но су на дру го за ви си од ни за фак
то ра, дру штве них и по ли тич ких окол но сти, као и кул тур них пре фе
рен ци ја. Ре цеп ци ја и ин тер пре та ци ја по ру ка пра во слав не цр кве се 
огледа у при бли жа ва њу цр кве ном пра во сла вљу по све ће них вер ни ка, 
док ве ћи на де кла ра тив них вер ни ка на сво је вр стан, се би свој ствен, 
на чин усва ја, раз у ме ва и ин тер пре ти ра пра во слав но уче ње, цр кве на 
пра ви ла об ред ног по на ша ња, пра во слав не мо рал не нор ме и зна чај 
ре ли ги је у сва ко днев ном жи во ту. 

Кључнеречи: народна побожност, народно православље, верска 
традиција, ревитализација религије, верски синкретизам

У социјалистичком периоду нашег друштва религија је
проглашена за приватну ствар и толерисано је испоља
вање религиозности унутар породице и цркве за оне који
нису били члановиКомунистичке партије.Међутим, дру
штвенадимензијацрквеногправославља јебилапотисну
та и стигматизована.1 Временом су народна религиозност,

1 Текст је рађен у оквиру два пројекта која финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у циклусу
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народно православље, традиционални обреди и веровања
замењиванипрославамасоцијалистичкихпразника.Многи,
иначерелигијски,обредисупрофанизованиисведенинани
вопоштовањакултурнетрадиције,акаотаквисусевременом
свели на редукован облик. Народна религија, превасходно
ритуалистичка,одржаваласеиусоцијалистичкомпериоду,
очемусведочеибројнаетнолошкаистраживања.Оживља
вањеправославља,започетоуСрбијикрајемосамдесетихго
динапрошлогвека,унајмањојмерисеревитализовалокао
црквеноправославље,очемупосебносведочеистраживања
ДушанаБандића.2Његоватезаонародномправослављу,које
сеу сферирелигијскогмишљењаодликујепоједностављи
вањемцрквеног православља, а у сфери религијског пона
шања се јавља као необавезна, неконвенционална верзија
православљакојепрописујецрква,иданасналазисвојеме
сто каонајсажетијиприказ односапремарелигији великог
дела грађана Србије који се изјашњавају као религиозни.
Међутим, рецепција и интерпретација порука православне
цркве,такођедоживљаваизвеснепромене.Онесеогледајуу
приближавањуцрквеномправослављукодпојединихкатего
ријастановништва,илитачнијекатегоријипосвећенихвер
ника,доквећинадекларативнихверниканасвојеврстан,себи
својствен,начинусваја,разумеваиинтерпретираправослав
ноучење,црквенаправилаобредногпонашања,православне
моралненормеи значајрелигијеуопштеуњиховомсвако
дневномживоту.Народноправославље,какводанассреће
момеђустановништвомуСрбији,мождасеможеозначити
синтагмомкоју бисмопозајмили одГрејсДејви као ве ро
ва ње без при па да ња, у значењу веровања без припадања
званичној цркви као институцији.Међутим, када је реч о
специфичностима у контексту друштвених и политичких
догађајаипромењенихоколностиупоследњихдвадесетак
година,адекватнијејеговоритиопри па да њу без ве ро ва ња.3
Наиме, присутан је раскорак између конфесионално изја
шњенихверникаионихкојисусесамоидентификоваликао
религиозни, дакле, ониприпадајуправославној конфесији
али не исповедају православну веру.Верници, каошто је
познато,конфесионалнуприпадностнеповезујунужноса

пројектногфинансирањаод2011.до2014.године:првипројекатноси
евиденциониброј177018адруги179049.

2 Бандић,Д. (1992)Онародномправослављуданас:истраживањаува
љевскомикрушевачкомкрају,Ет но ан тро по ло шки про бле ми св.9,стр.
6369;Бандић,Д.(2003)ВерскиидентитетсавременихСрбау:Тра ди
ци о нал но и са вре ме но у кул ту ри Ср ба,посебнаиздања,књ.9,Београд:
САНУЕтнографскиинститут,стр.1323;Бандић,Д.(2010)На род но 
пра во сла вље,Београд:БиблиотекаXXвек

3 Davie,G.(2005)Re li gi ja u su vre me noj Evro pi: mu ta ci ja sje ća nja.Zagreb:
GoldengmarketingTehničkaknjiga
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личномрелигиозношћу,такодасеунаучнимистраживањи
мапоказујевећибројконфесионалниходрелигиознихвер
ника.Конфесионалнаприпадностсекодвећинеграђанапо
везујесакултурномтрадицијомиетничкомприпадношћу,
такодајемогућеизјаснитисекаонерелигиозниправосла
вацалиикаоправославниатеистиагностик.4

Традиционалнарелигиозност,уконтекстуобнављањарели
гијеуСрбијиподразумева,ритуалистичкурелигиозностили
поштовањетрадиционалнихобреда,самањимприсуством
елемената црквене религиозности и религијског искуства,
каоидругеобликенецрквенерелигиозности.Истраживања
показујудајепериодсоцијализмаубившојЈугославијибио
карактеристичанпо такозваној обреднојилиритуалистич
којрелигиозности,то јестда јеутомпериодубиладоми
нантнавезаностзаправослављекаотрадиционалнукулту
ру,којасеизражаваипоштујекрозобреднеформе.Етноло
шкаиантрополошкаистраживањапоказујудасународна
религиозност и народно православље задржали, посебно
у сеоској средини, своја традиционална обележја, незави
снаодофицијелногправославља,будућидаСрпскаправо
славнацрква,ослабљенауовомпериоду,нијеизпознатих
разлогамогладаостваривећиутицај ународу.Упостсо
цијалистичкомпериодуучествовањеурелигијскомживоту
заједнице на традиционалан начин претрпело је значајне
промене.Социолошкаистраживањаукључујуииндикаторе
традиционалнепартиципацијекаорелевантандоказнима
теријалорелигијскимпроменама,5јерсууправоонезапоче
лемасовнијимпрактиковањемтрадиционалнихобреда.Не
сумњиво,пресуднуулогуималајеидруштвенополитичка
ситуацијакојаједопринелајачањунационалногидентитета
кроз религијску идентификацију. Истраживања појединих
аутора се заснивају на разликовању обредних радњи, као
показатељатрадиционалнихитакозванихактуелнихоблика
религиозности,којиподразумевајуобреднерадњекаошто
суодлазакналитургију,причешћивање,исповедање,моли
тва,пост,похађањеверонаукеилисамосталноучењевере
обично кроз популарну теолошку литературу и часописе,
давањеприлогацрквииактивностуживотуцркве.Инди
каторитрадиционалногобликарелигиозности, каоштосу

4 Благојевић, М. (1995) При бли жа ва ње пра во сла вљу, Ниш: Гради
на; Blagojevic, M. Contemprorary Religiousness of University Students
andDesecularizationofSerbianSociety in: (Post)Sekular turn: Religious, 
Moral and SocioPolitical Values of the Student Population in Serbia,eds.
Blagojevic,M. JablanovMaksimovic, J. and BajovicT. (2013) Belgrade:
CES,KonradAdenauerStiftugnandSRES

5 Благојевић,М.(2003)РелигијскаситуацијауСРЈугославији:Ревитали
зацијарелигијскогпонашањаиверовања,Те мег.XXVII,бр.4,стр.527.
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крштење,венчање,сахранапокојника,крснаслава,славље
њеверскихпразника,уздржавањеодрадазавремепразника
ипоседовањерелигијскихсимбола,честосуконформистич
когкарактера,тејеотежаноустановитирелигијскумотива
цију,алиниовеиндикаторенесмемозанемаритиуистра
живањуревитализацијерелигије.Сдругестране,набројани
показатељиактуелневезаностизарелигијусумањеподло
жни конформизму, јер немају наглашену обичајну норму
средине,абудућида јеречонепрофанизованимрадњама,
њихово обнављање и практиковање на црквено прописан
начинбимогловеродостојниједаукаженаревитализаци
ју религије уширимразмерама.6Критеријум за утврђива
њерелигиозностиумногимсоциолошкимистраживањима
акцентујеиспитивањеактуелневезаностизарелигију,што
увећинислучајеваподразумеваистраживањецрквености.
Управосевеоманискирезултатиповраткарелигијиицркви
наводеупојединимстудијамакаоквазиревитализацијаре
лигије,јерсудекларисанивернициувеомамалојмерире
довноприсутниналитургији(редовно9,8%;једномдодва
путамесечно7,3%);уопште,малопосећујуцркву,немоле
середовно,постесамозавеликепразнике,реткосеиспове
дајуипричешћују.7Европскоистраживањевредности2008.
године,првипутспроведеноуСрбији,показујеједаннео
чекиванипроблематичанрезултаткојијеусупротностиса
другим истраживањима  веома низак ниво посете цркви,
вишеодједномнедељно1,6%,докјенајвишинивопосеће
ностизаверскепразнике34,0%.Заправославневерникеу
Србији,чакионекојебисмомоглиданазовемоцрквеним,
посвећенимверницима,већизначајизначењеимајуходоча
шћанегоприсуствонанедељнојлитургији,веровањаипо
штовањесветитеља,Богородице,чудаичудеснихдогађаја,
негопознавањеипоштовањеправославнихдогмииканон
скихпрописа.Народноправослављејеконцепткојидоводи
упитањепостојањецрквеногверникауинституционалном
виду,јерисхватањецрквеностиупраксијепреобликованоу
народносхватањеиинтерпретације,којимасерелативизују
црквеноучење,канонскаправилаипрописи.Истраживања
показују да су православни верници уСрбији, како су их
уранијимстудијаманазивали„обредниверници”,заправо
верницикојиунајвећембројуодлазеуцрквуувремевели
кихпразника.Веомаслабодзивкадајеречоредовнимпо
сетамацрквенихслужбитакођеговориопромењенојслици

6 Исто.
7 Ре ли ги о зност у Ср би ји 2010: ис тра жи ва ња ре ли ги о зно сти гра ђа на 

Ср би је и њи хо вог ста ва пре ма про це су европ ских ин те гра ци јауредила
Младеновић,А.(2011)Београд:Хришћанскикултурницентар:Центар
заевропксеинтеграције,ФондацијаКонрадАденауер.
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религиозности, ане, каоштосе тообичнообјашњавало,о
смањењубројарелигиозних,говоринам,дакле,опроменама
утипурелигиозностикојивишеодговарасавременомчове
ку.НалетоваиТомкасматрајудасекритеријумпосећивања
црквенеможеприменитинаправославневернике.Редов
ноприсуствовањелитургијиуправослављунијеобавезно,
маколикобитосвештеницижелели,анеспаданиунави
ке верника.Налетоваистиче великоприсуство верника за
празникеутокугодине,такодасекритеријумнедељноги
месечног присуства не може подједнако применити и на
православневернике.Проценатонихкојипосећујуцрквуу
времепразникаједалековећиодпроцентапосетеверникау
токумесецауСрбији.Налетова,аргументовано,упоређује
резултатесакатоличкимземљамакаоштосуПољскаиХр
ватска, гдепроценатпосетаверникацрквиу токумесеца,
знатнопремашујепроценатпосетаувремепразника,зала
жућисезафлексибилнијуприменукритеријумаиндикато
рарелигиозностинаправославнепросторе.8Утомсмислу,
специфичност православних верника у Србији је да при
суствују прославама празника у црквама и манастирима.
Сведоцисмода јеу томсегментуревитализацијарелиги
јеуСрбијиинајвидљивија,крозмасовноокупљањеире
дове верника дуге километрима, на пример, испред цркве
СветеПеткенаКалемегдану,илииспредцркавазбогузима
њабогојављенскеводице.

Посетацрквиједанпутнедељно,штопредстављазваничну
православнунорму,неподударасе,даклесапраксомвећи
неверника.Сличнаситуацијајеиудругимправославним
земљама,пасепоједининаучницизалажудасеправослав
нимверницимасматрајуоникојисетакоизјашњавају, јер
се православље заснива на опредељењу а не на формал
нимритуалимаипракси.9Узимајућиуобзирспецифично
стиправославља,мислимодабинепостојањенекогближег
критеријумауодређивањурелигиозностиукључилосвено
миналне верникеилиизједначилорелигиозност са конфе
сионалнимопредељењем.Православнапраксапреовлађују
ће празничне посете цркви део је традиционалне народне
културе,иутомсмислусе,ипак,неможесматратинајре
левантнијимпоказатељемрелигиозности.Верскапраксаје
знакспољашњерелигиозностииможебитизнакоданости

8 Naletova, I. (2009)OtherWordlyEurope?Religionand theChurch in the
OrthodoxAreaofEasternEurope.Re li gion, Sta te and So ci ety,Vol.37.No4,
р.387.

9 Титаренко,Л.РелигијауБелорусији,у:Мо гућ но сти и до ме ти со ци јал
ног уче ња пра во сла вља и пра во слав не цр кве,уредилиЂорђевић,Д.Б.и
ЈовановићМ.(2010),Београд:ФондацијаКонрадАденауер,стр.295.
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традицијииобичајима,анеизразунутрашњегверскогуве
рењаиаутентичноискуствовере.Обнављањемногихсео
скихицрквенихпрослава,највећиххришћанскихпразника
савећимучешћемверникасвакакојепоказатељпрепорода
народнерелигиозности,народнеинтерпретацијеправосла
вља,која јеусловљенацелокупнимдруштвеним,политич
кимиекономскимконтекстомпостсоцијализма.Традицио
налнопрослављањепразника,иакобитребалодаиманагла
шенурелигијскукомпоненту,идаље јеусенцисоцијалне
конотацијепразника,породичног заједништва,обнављања
иучвршћивањадруштвенихвезаипотврдеконфесионалне
припадности.Празничниодлазакуцрквузадовољаванеке
нерелигиознепотребе.Црквапостајемодерноместопоро
дичнихсусрета,вечерњегизласка,представеиспектакла.С
другестране,обнављањепрослављањанајвећиххришћан
скихпразникаудомовимадекларативнихправославацаче
стоимауправонационалнуипрофанудимензију.Славље
њеверскихпразника,којејепоЂорђевићевимистражива
њима,токомосамдесетихгодинабилоприсутнокод57,9%
испитаника,показуједаје,уодносунаосталеиндикаторе
религиозности,прослављањецрквенихпразникабилоунај
већојмери задржано и у социјализму.10Практично,могли
бисмодазакључимодасе,већпочеткомдеведесетихгодина
прошлогвека,обреднапраксавезаназаверскепразникеу
извесној мери ревитализовала, јер истраживања показују
дајеутомпериодупразникеславило93,3%испитаника.11
Дакле,наглискокпрослављањапразникајевидљиводде
ведесетихгодина,нарочитоодпочеткаратованапростори
мабивше Југославије, а константапрослављањапразника
јеприсутнаиданас.БожићуиУскрсунајвишесепридаје
значајзбогизраженесоцијалнекомпоненте,тосунајрадо
снијипразнициприликомкојихсепородицаокупљаокотр
пезе,усвечанојатмосфери,азначепотврђивањеиразвијање
хармоничних односа и блискости. Масовно оживљавање
прославе породичне славе, које је започело крајем осам
десетих а нарочито током деведесетих година XX века,
данассевезујезавишеод90%становникаизначипотврду
националног,личногипородичногидентитета.Породична
славајесимболичкикапиталкојисепреносигенерацијама
али у савременом културном контексту постаје посебна
вредност којом се постижеместо у друштву.Конструишу
серазличитимоделисвечаностиподутицајемдоминантне
конзумеристичкекултуре.

10Ђорђевић,Б.Д.(1984)Бег од цр кве.Књажевац:Нота
11Благојевић, М. (1995) При бли жа ва ње пра во сла вљу, Ниш: Градина,

стр.59.
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Уодносунасоцијалистичкипериодповећаосеибројцркве
нихверника,онисунајредовнијиналитургијамаиусвим
аспектимарелигијскогживота,азбогизузетнепосвећености
вериадекватнијеихјеназватипо све ће ним вер ни цима.Њима
јепознатаважностлитургијекаонајсажетијегприказаСве
тог писма, дијалога између свештеника и верника који се
врши пред самим Богом, црквена тумачења и објашњења
иконографијесимболикеизначењалитургијеисвихобреда
уцркви.Традиционалнепразникеславепоштујућицркве
направила,например,окопрославеславе,ношењаколача
уцрквуидруго. Заревитализацијурелигијенајзначајнија
јепроменаодносапремарелигији,кадаодформалногили
номиналногприпадникарелигијскетрадицијепостајевер
никкојиинтензивнијеучествујеурелигијскојпраксиикада
религијскипогледнасветзначајнијеутиченасвакодневни
животтеособе.Конверзијаизатеистичкеоријентацијеуте
истичкутакођејезначајанобликконверзијеупостсоцијали
стичкомпериоду.Примаранинајприсутнијиобликконвер
зијејеодневерујућегуверујућег,однерелигиознеурели
гиознуособу.Подконверзијом,преобраћењемилиобраће
њемсеобичноподразумевапроцесукојемособаприхвата
одређенуверску,филозофскуилиполитичкудоктринукоја
муранијенијебилапознатаиликојамунијебилаприхва
тљивакаосветоназор.12Преображајуверисекодједногде
лановихверникадесиоуследкризнихживотнихситуација:
болести,трагичнихдогађајаупородици,најчешћеизненад
несмрти,тешкихемоционалнихкриза,економскихкризаи
незадовољства.

Веровања и религијска пракса великог броја верника
нису кохерентни, чак и код појединих црквених верника,
приметан је синкретизам православља и нехришћанских
веровањаипракси.Веровањеумагију,посебноцрнумаги
ју,умогућностдасенатајначиннанесезлоилиостварине
кипосебанинтерес,каоиверовањеулечењепутемврачањаи
бајања,деосутрадиционалненароднепобожностиипраксе
народнерелигије.Народнарелигија,унајопштијемсмислу
оноуштаљудистварноверујуинакојиначинсерелигиј
скипонашају,разликујесеодверовања,обреда,симболако
јенудиикакоихпрезентујеофицијелнацрква.13Побожност
„обичногнарода”огледаласе,измеђуосталог,усакралној

12Кубурић, З. Обраћење у религију која ти проговори, у:Кон вер зи ја и 
кон текст: Те о риј ски, ме то до ло шки и прак тич ни при сту пи ре ли гиј ској 
кон вер зи ји,уредилаКубурић,З.иСремац,С.(2009),НовиСад:ЦЕИР,
стр.20.

13Бандић, Д. (1997) Српски сеоски свеци у:Цар ство зе маљ ско и цар
ство не бе ско,Огледионароднојрелигији,Београд:БиблиотекаXXвек,
стр.267278.
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категоријинароднихверскихобичаја,магијскојпракси,кул
тусветацаисвечаностимасеоскогзаштитника,традицијии
заједништву,очемурелевантнерезултатепружаетнолошка
иантрополошкалитература.Народнарелигијаједосреди
непедесетихгодинабилапревасходнорелигијасеоскогста
новништаалиубрзојепренетаиуурбанесредине.

У сеоским срединама се обнављају колективни обреди,
заветинеицрквенеславе.Увеликомбројусела,например,
општинеКњажевацобновљенесусеоскецркве,аиниција
тори обнове већине цркава су били активни верници, по
јединци који у томе виде обнављање и чување културног
наслеђа,иуспешнипривредници.14Посебносусеуобнови
иодржавањуцркаваиздвојилипосвећениверници.Прику
пљањесредстава,личноангажовањеуобновидоживљавају
као„позив”којизањихзначи,несамоповратаквери,већи
потврдудасубашониизабранизатусветудужност.

ПримерпосвећенихверникакојисуосетилипозиводБога
јепримерпосредованекомуникацијекојаихобавезуједана
различитеначинеслужеБогу,билодаодржавајуиобнавља
јуцркве,локалнасветаместа(крстове),подстичуобележа
вањецрквенихпразникалитијаиосвећењекрстовапосве
ћенихсветитељимазаштитницима.Међутим,уобнављању
сеоског религијског живота и даље учествује мањински
део становништва, иначе девастираних села са претежно
старачкимстановништвом.Оваосвећењаистовременовра
ћају мале сеоске заједнице реинтерпретацији сећања на
пресуднемоментеуњиховојпрошлости,којисупревладани
захваљујућипосредовањунатприроднесилеизраженекроз
светачкемоћи.Реинтерпретацијесузадржалеинехришћан
скеелементе,илињиховехристијанизованеваријанте,уве
ровањимаипраксилечењаиисцељења.Такође,онесуизраз
обнављањасоцијалнеикултурнемеморије,узчијупомоћсе
барпериодичноинтегришезаједница,повраткомисељених
члановаиобнављањемсећањаназаједништвоикултурну
традицију.Културнатрадицијалокалнезаједницеупросла
вљањусеоскихслава,заветинаипразникапосвећениходре
ђенимсветитељимау,селимасаиначемалобројнимстарач
кимстановништвом,обнављанајеоддеведесетихгодина.

Обнављање религије, нарочито народне побожности,
од деведесетих година XX века мотивисано је често

14На основу резултата теренских истраживања у Књажевцу и околним
селима;Радуловић,Л.Б. (2012)Религија овде и сада: Ревитализација 
религије у Србији, Београд: српски генеалошки центар  Одељење за
етнологију и антропологију Филозофског факултета, Универзитета у
Београду.
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индивидуалним доживљајем чуда, у том смислу, одговара
потребизарелигијомкаосредством„изравнеутјехе”,која
добија нову друштвену функцију, да доведе до овостране
човековесреће,причемусејаснозапостављањенапримар
нафункција, да води до оностраног божанског спасења.15
Православнацрквазваничнонеподржавадоживљајеиис
куствачудакојасуујавностипопрималачестоисензаци
оналистичку димензију. По правилу, за цркву религијска
конверзијамотивисана доживљајем чуда није прави израз
религиозности.

Религиозносткојуиндукујеверовањеучудаданасимасвоје
специфичностиуодносунадругеобликерелигиозности.У
великојмери,онапредстављаизразбуђењанародногпра
вославља,народнеинтерпретацијечудакојасеразликујеод
библијскеиканонске.Чудаимајупрвенственофункцијуда
приведуљудевери,даповерујууспаситељскумоћБогакоји
делујекрозИсусаакаснијеикрозсветитеље,његове„по
сланике”уовоземаљскомживоту.16Занародноправославље
јекарактеристичнанароднарецепцијаиинтерпретацијапо
рукаправославнецркве,великапосвећеностсветитељимаи
Богородици,практично,наосновуритуалнепраксеиверо
вањамноговећанегокадајеречоБогу.17Међутим,чудакоја
сеприписујусветитељимаканонскисеухришћанствунеиз
двајајукаоњиховеличнезаслуге,већсудиректнаилипро
дуженарукаБогаињеговеулогеспаситеља.Утомсмислу
се„нова”чудаиспитујуодстранецрквеиреткоприхватају
каоБожијеобјаве,односно,црквасенајшећенеизјашњава
далисуонаускладусаБожијомобјавом.Познатјепример
Међугорјаирасправекојасеводидеценијамаоуказањима
МајкеБожијеадаКатоличкацрквајошувекнијепризнала
илиприхватилачудакојасусетамонаводнодешавала.По
тврдамироточења неке иконе у православљу се тражи од
епископа,наиме,онпотврђујеаутентичност„мира”,уљасте
безбојнетечностипријатногмириса.Сааспектахришћан
скерелигијечудокаознакБожијегделовањајеускоповеза
носаживотимасветитељимаипрактичнојеједанодуслова
заканонизацију,односно,дасенекопрогласизасветитеља.
Народнапобожност,међутим,чешћезаслугеприписујелич
носветитељимаиБогородици.Житијасветитеља,укојима

15Mardešić,Ž.(2006)Povratakreligijeilinjezinaprilagodbasvijetu?u:Cr kva 
u svi je tu41(2),str.140.

16(Мк9.23;„Исусмурече:Кажеш:‘Акоможеш’!Пасвејемогућеоном
коверује”;Мк9.24Отацтогдететајеодмахповикао:„Верујем!Али
помозимидаимамвишевере!”)

17Бандић,Д.(2010)На род но пра во сла вље,Београд:БиблиотекаXXвек,
стр.1123.
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сеизмеђуосталогпомињу,алиувеликојмериинаглашава
јуњиховачуда,допринеласуразвијањукултасветитељау
православљу.Народна побожност изражена крозмолитве,
поштовањеиконаиславевезанајезапојединесветитељеи
Богородицу,међутим,међуњимаимаионихкојинисузва
нично канонизовани.Многобројни светитељи су практич
нонајпрепоштованиународукаосветитељиатеккасније
и званично канонизовани. Црква се не противи недавном
представљању патријарха Павла са светачким ореолом у
олтаруХрамаСв.ДимитријаусевернојКосовскојМитро
вици, као и нафрескама у храмовима уАустралији.Није
реткостиданасуправослављуданајпреверниципрогласе
некузначајнуличностзасветитеља,пасетекнаконнеколи
когодинаканонизује.18

Удомаћојетнологији,овеликомпоштовањукојенајшире
народне масе указују светитељима, углавном је писано у
складусамоделомохристијанизацијипаганскихверовања
идехристијанизацијиправославља.Образацкојисумноги
научнициусвојили,алинеидаљеразвијали,понудиојеЧај
кановићговорећиодвостукој,народнојицрквенојинтер
претацијихришћанскихсветитеља.Уоквирународнеинтр
претацијенекахришћанскабићасузадржалапаганскека
рактеристикеилисупак,паганскабићадобилахришћански
облик.19УправојеовајЧајкановићевставусмереваомноге
истраживаче,какосматраДушанБандић,датрагајузапа
ганскимелементимауликовимасветитеља,ада,притоме,
занемаресавременепредставеохришћанскимсветитељима,
којесунасталеудругимдруштвенимикултурнимоколно
стима,приличноудаљенеодликова„прерушенихпаганских
божанстава”.20ИстраживањаДушанаБандићаусеоскојсре
диниуСрбијинапочеткупоследњедеценијеXXвека,по
казаласутранзициону„природу”представаосветитељима
којесусеревитализоваленаконатеистичкогпериодаибиле
упроцесупоновногформирањаипрофанизације.Испита
ници су настојали да светачким ликовима дају овострани
печат и истакну њихову „људску” димензију. Светитељи
сунаизвестанначин,дакле,изгубилиореолнатприродних

18ПознатисуслучајевивладикеНиколајаВелимировићаиЈустинаПопо
вићакојисунедавноканонизовани.Неулазећиуполитичкеимплика
цијеоваквих„рехабилитација”иканонизација,несумњивоједасуони
међувеликимбројемверникауСрбијиуживалистатуссветитељаипре
канонизације.

19Чајкановић,В.(1973)Мит и ре ли ги ја у Ср ба,Београд:Српскакњижев
назадруга,стр.309.

20Бандић, Д. (1997) Српски сеоски свеци у:Цар ство зе маљ ско и цар
ство не бе ско,Огледионароднојрелигији,Београд:БиблиотекаXXвек,
стр.268.
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заштитникаљудиањиховачудотворност једобримделом
потиснута и локализована, практично сведена на лечење
светачкиммоштима у појединимманастирима.21Двадесет
годинаодБандићевихистраживањаможемодакажемодасу
профанизованисветитељи„доживели”поновнусакрализа
цију.Процесревитализацијерелигијепочеткомдеведесетих
обележенјеитенденцијомканационализацијисветитеља.
Ународнимпредставаматосеизражавакрозтежњудасе
светитељипредставекаоприпадницисопственогнарода.22
Процеснационализацијесветитељаународнимпредстава
масамојебледиодраздруштвенихиполитичкихоколности
уратнимдеведестим,укојимајерелигија,односно,Српска
православнацркваодигралаважнуулогу,конструисањана
ционалногнераздвојноодрелигијскогидентитета.Позната
јетеза,скоропа“канонска”уантропологији,дасоцијални
иполитичкипроцесикојиводедосиромаштва,немаштине,
ратоваидругихобликанесигурности,увекрезултирајупо
већаниминтересовањемзарелигијскуиспаситељскуулогу
Месије, сациљемдаолакшајуипревазиђуличненесреће
исоцијалнепроблеме.23Такође,прихваћенајеитезауан
топологијидарелигијаслужилегитимизацијинационалних
интереса онда када се они сматрају угроженим од стране
другенације.Међутим,када јеречоиндивидуалнимпер
цепцијама и потребама верника, чуда немају националну
конотацију.Познатоје,например,даверницисветрикон
фесије (православне, римокатоличке и исламске) долазе у
православниманастирОстрогуЦрнојГорисаистомнадом
даћеклањањемоштимаВасилијаОстрошкогдовестидочу
десногрешењањиховогпроблема.Национализацијачудасе
јављаујавномдискурсуондакадасепојединачудаБогоро
дицеиИсуса,например,“читају”каопорукеупућенесрп
скомнароду, да ли као опомена илипредсказање великих
несрећакојећеихзадесити,илипаккаопозивдасеврате
православнојвериатимеијединомначинузаспасење.Чу
деснамоћмоштијунационалнихсветитељасекористииу
политичке сврхе. Након Дејтонског споразума и потписи
вањамира уПаризу крајем 1995. године, уз сагласност и
организацијуСрпскеправославнецркве,10.маја1996.го
дине литија самоштимаСветогВасилијаОстрошког кре
нулајепутХерцеговинеиЦрнеГоре.Сведоцичудакојасу
се догађала приликом облачења били су патријархПавле,
митрополитАмфилохијеивладикаАтанасије:„свецусусе

21Исто,стр.272.
22Исто,стр.75.
23Kapfere, B., Eriksen, A. and Telle, K. (2009) Introduction. Religiosities

towardaFutureinPursuitoftheNewMillennium,Social Analysis 53(1),
p.3.
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рукесавијалекаодајехтеопомоћидагалакшеобучемоза
великипут”,приметиојемитрополитАмфилохије,азатим
сувернициљубећинапрсникрстосетили„божанскимирис
којиједолазиоизсвечевихгруди”.24НапутукрозХерцего
вину(БоснаиХерцеговнина),надесетинехиљадаверника
јеизашлодазатражиблагословипомоћодсветитеља.

Закључак

Народна побожност и православље обнављају се међу
најширимнародниммасама кроз различите појавне обли
ке у приватној сфери. Актуелна, субјективна, унутрашња
рефлексија официјелног православља, које се различито
интерпретираиживиусвакодневномживотукаонародно
православље,неизражава середовнимиспуњавањемвер
ских дужности, већ преференцијом празничне религио
зностиичувањемтрадицијекаокултуресећања.Ово,при
лично слободно разумевање и интерпретација догматског
хришћанства, укључује слободно изражавање веровања и
религијскепраксевезане завизије, сновеукојимасусве
титељиредовниактери,доступнијиверницимаодБогакоји
сечестодоживљаваикаовишасила,веровањеучудаичу
деснаделаисцељења,моћреликвијаииконаидругихиз
разанароднепобожности.Обнављањестарихцрквица,по
дизањезаветнихкрстоваузнакзахвалностисветитељима,
прослављањењиховихпразника,приложништвоидарива
њеикона,пешкира,чарапа,иззахвалностиилиузмолбуза
здрављеиоздрављење,даривањеприлогауновцу,обнавља
њецркаваи ктиторство, све су тоначинида се задовољи
побожност,свесутоилустративнипримериревитализације
религије.Локалнецрквеисвештеницинастоједасеукључе
испонтанинароднипрепородрелигијередефинишуиста
веуцрквенеоквире.Коликоћеутомеуспетиикакоћесе
одвијатирелигијскепроменеуСрбији,далићесеотвори
ти„религијскотржиште”укомћеконвенционалнерелигије
моратидауђуутркусабогатијомрелигијскомпонудом,ако
желедазадржевернике,тешкојеуовомтренуткупредви
дети,ачиниседајетосамохипотетичкадалекабудућност.

24Види снимак литије на: http://www.youtube.com/watch?v=
7QB536qHCdQ, такође и велики број клипова који се појављује
приликомпретраживањапојма„чудоБожије”.
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TRADITIONALRELIGIOUSCULTURE,POPULARAND
OFFICIALORTHODOXY

Abstract

Revitalisation of official orthodoxy is a process running in paralel
withtherevitalisationofpopularorthodoxyandpopularreligiousness,
where the supremacyofoneover theotherdependsonanumberof
factors, social and political circumstances and cultural preferences.
Reception and interpretationof theOrthodox churhmassages reflect
in theapproximationof thecommittedchurchgoingbelievers to the
ecclesialorthodoxy,whilemostdeclarativebelieversadopt,understand
andinterpret theorthodoxlearning,churchrules,rituals,ethicnorms
andtheimportanceofreligionineverydaylifeintheirownindividual

ways.

Keywords: popular religiousness, popular orthodoxy, religious  
tradition, revitalisation of religion, religious syncretism


