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Приказ дела Ана Кражић 
Примљено: 16. 1. 2011. 

О ЧАСОПИСУ „ПОЛИТИКОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ“ 

Часопис „Политикологија религије“који излази два пута годишње, 
резултат је ангажовања професора Мирољуба Јевтића, оснивача истоименог 
предмета на Факултету политичких наука у Београду. Он је са групом пост-
дипломаца и интелектуалаца, формирао Ценар за проучавање религије и 
верску толеранцију који се појављује као издавач часописа, првог у свету 
посвећеног проблему односа религије и политике. Од фебруара 2007. до да-
нас штампано је 8 бројева. Текстове у овом часопису објављивали су не са-
мо теоретичари са ових простора, већ и научници из бројних држава препо-
знавајући значај теоретске обраде односа политике и религије и импликаци-
је тод односа у реалном животу. 

Сваки број часописа има Тему броја. У најновијем издању „Полити-
кологије религије“, бр.2 за 2010. годину, текстови се углавном односе на 
утицај религије и политике на живот у Великој Британији.  

Гостујући уредник, Стивен Џ. Хант, професор на Универзитету Запа-
дне Енглеске, у уводнику, кроз читљиво штиво, уводи и оне мање упућене у 
историју односа политике и религије у Великој Британији у причу о томе 
зашто су Острвљани и њихов однос према Богу другачији од осталих Ев-
ропљана. Такође, он кроз емпиријске податке говори о смањењу броја „ве-
рујућих“ у Енглеској, али и о тенденцији све веће апстиненције бирача, ра-
зочараних у политичке представнике.  

Он и поред ових чињеница закључује да је, због промена у свери по-
литике, мислећи пре свега на глобализацију, као и измењене верске слике 
енглеске нације, корисно разматрати питање односа политике и религије у 
Великој Британији. 

Уредник овог броја, професор Хант је и аутор текста који има нас-
лов: „Реторика права у хришћанским црквама Велике Британије у вези са 
не-хетеросексуалним грађанским правима“. Његов рад разматра главне 
хришћанске дебате у Великој Британији и то, како су обе, и оне наклоњене 
геј правима и оне које им се противе, присиљене да интеришу реторику пра-
ва у своје ставове.  

Утицају верске припадности и посвећености вери на политички жи-
вот једне општине централног Лондона 1975.-2006. године. наслов је једног 
од текстова који потписује Грег Смит члан Вилијам Темпл Фондације. Ем-
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пиријско истраживање представља скицу међусобног утицаја вере и поли-
тике у оквирном периоду у једној локалној заједници. 

Политику узастопних конзервативних влада у Британији 1980-тих и 
1990-тих година, кроз призму растуће политизације паганизама обрађује 
чланак Дејвида Грина, професора Универзитета Западне Енглеске, који има 
наслов:“Трансгресија: техношаманизам, конзерватизам и паганска политика“. 

Тему која је посебно постала актуелна после 11. септембра и терори-
стичким нападима у неким европским престоницама о односу британске по-
литике према муслиманима и исламу, обрађује у најновијем броју „Полити-
кологија религије“ Крис Ален, са Универзитета у Бирмингему. Наслов ње-
говог рада је:“ Страх и презир:политички дискурс према муслиманима и ис-
ламу у условима савремене Британије“. 

Рад Лоре Томс, са Џорџтаун универзитета у Америци истражује како 
на британску политичку сцену утиче укидање закона о бласфемији као и до-
ношење закона против подстицања верске мржње.  

Критички осврт на књигу политиколога Вилијама Конолија „Хрићан-
ство и капитализам: Амерички начин“, написао је Метју Гест, са Дурам уни-
верзитета у Великој Британијин. Текст носи наслов : „Евангелизам и капи-
тализам у трансатланском контексту“ . 

Осим шест радова који бацају светло на однос религије и политике у 
савременој историји Велике Британије, најновији број „Политикологије ре-
лигије“ доноси, у рубрици Анализе текстове Карел Добелер са Универзитета 
у Антверпену о односу религије и политике у Белгији, као и текст Наталије 
Влас из Румуније из Центра за политичке анализе о односу политике и без-
бедности. 

У рубрици Прикази, научна критика и полемика осми број политиколо-
гије религије доноси рад Сергеја Беука „Конверзија и контекст: ка обожењу“. 

Нови број часописа „Политикологија религије“ представља интере-
сантно штиво, како онима који се професионално баве темом религије и по-
литике, тако и онима који имају интелектуалне радозналости за теме које на 
овакав начин презентиране не могу наћи у другим публикацијама.  

 


