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Приказ дела Драгољуб Ђорђевић 
Примљено: 04.02.2005. 

ДУХОВНА СТРАНА АМЕРИКЕ: 
УВИД ЈЕДНОГ ПУБЛИЦИСТЕ∗ 

Ејуб је Штитковац веома искусан публициста и новинар. Да ли неко, 
ко се сматра изистинским читаоцем новина, може заборавити његове текс-
тове на страницама Наше борбе, листа који је утро пут слободном новинар-
ству у нас? Да ли неко, ко пансионирано прати тзв. слободне станице, може 
избећи а да не слуша његово јављање на Дојче Велеу? Јесте да је у међувре-
мену променио средство масовног комуницирања, прешао из штампаног у 
електронски медиј, али квалитет његовог новинарства остао је на истом ни-
воу, ако није још и узнапредовао. И, што је важније за рецензентску работу, 
мењајући посао, није изменио централну тему свога интересовања – религију. 

Духовна страна Америке, рукопис који нам је дат на критичку прове-
ру, управо се односи на религијски феномен. Он јесте, после прве, изнена-
ђујуће успеле књиге Различити путеви до Бога (Београд, 1995), и други по-
кушај да се Штитковчев публицистички рад укњижи. Ако се деценију уна-
зад разговарало са вођама и одличницима наших највећих верских заједни-
ца, и тако видело о чему се ради у сопственом дворишту, сасвим је логично 
дошло на ред и бацање светла у туђу авлију. Питамо се: а која би то авлија, 
сем америчке, била интересантнија и релевантнија поводом односа међу ре-
лигијама? Чије би искуство, осим америчког, добрано могло да нам послу-
жи у сређивању домаћег религијско-црквеног комплекса? ("У тој области 
мало јој ко може да замјери, па чак ни чистунци из земаља у којима је одре-
ђена религија званично државна" – вели Ејуб.) 

Наш је писац имао ту привилегију да на самом извору разговара, бе-
лежи и проучава "духовну страну Америке" трагајући за одговором да ли се 
она, како многи држе, искључује са "суровим америчким капитализмом". У 
томе му је помогло тридесеторо америчких богослова, свештеника, социо-
лога религије, публициста и истраживача који се и сами баве међуверским 
дијалогом – његовом омиљеном темом. Множина није у праву. Уз све пра-
ктичне и теоријске недоумице тече склад између духовне и материјалне 
стране, али на себи својствен – специфично амерички начин. 

Све у свему, Ејуб Штитковац је успео да нам на малом броју страна 
пружи разноврсну панораму америчког религијског живота, да основне по-
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датке о тамошњим кључним црквама и деноминацијама (не занемарујући и 
секте и култове), пренесе ставове релевантних представника верских зајед-
ница, теолога, религиолога и јавних посленика, те, напосе, донесе вредан 
појмовник религија, вероисповести и верских институција и пажљиво саста-
вљен списак религиолошке књижевности. 

Све нас то опредељује да позитивно оценимо рукопис и топло га пре-
поручимо за издавање, сматрајући да би његово објављивање представљало 
изузетан добитак за српско-црногорску академску и ширу публику. 

 


