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ПОЛИТИКОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ∗ 

Часопис "Политикологија религије" је први научни часопис који се 
бави проучавањем комплексног односа између политке и религије. Часопис 
се по први пут појавио у фебруару 2007. године, као публикација истражи-
вача који се баве политикологијом религије. Идеја за покретање овог часо-
писа потекла је од проф. др Мирољуба Јевтића, који је 1993. године први у 
Источној Европи покренуо изучавање политиколгије религије као наставно-
научне дисциплине. Проф. Јевтић је са истраживачима и наставницима, те 
студентима постдипломских студија Факултета политичких наука у Београ-
ду, где се ова дисциплина и изучава, основао Центар за проучавање религи-
је и верску толеранцију, који и издаје овај часопис.  

Главни и одговорни уредник часописа "Политикологија религије" је 
др Мирољуб Јевтић, док је извршни уредник др Драган Новаковић. Часопис 
уређује уређивачки колегијум у саставу: др Томислав Бранковић, др Драго-
љуб Б. Ђорђевић, др Живојин Ђурић, др Зоран Јевтовић, и Оливер Потежи-
ца. Часопис има и чланове редакције из иностранства: Др Абе В. Ата, Римо-
католички универзитет у Мелбурну, Аустралија, Др Зоран Матевски, Уни-
верзитет Св. Кирил и Методије из Скопља, Македонија, Др Џон Рекс, про-
фесор емеритус, Универзитет Варвик у Великој Британији, Др Марија Сера-
фимова, Југозападни универзитет, Благоевград, Бугарска, те Др Шантику-
мар Хетиарачи, Центар Свети Филип, Велика Британија. Објављени тектови 
подлежу оцени најмање двојице квалификованих оцењивача из Србије и 
света, што часопису даје висок ниво научног и стручног кредибилитета. Од 
посебног је значаја податак да је ово први научни часопис у свету који се 
бави политкологијом религије.  

Покретање овог часописа представља напор његовог уређивачког ко-
легијума да научној и широј јавности представи политикологију религије, 
као једну од најмлађих научних дисциплина у оквиру политичких наука. 
Намера часописа је и да објављивањем стручних радова аутора из скоро 
свих светских религија и са свих континената, допринесе међуверском упоз-
навању, размевању и толеранцији. Часопис је, како је то дефинисано од 
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стране уредника, отворен за различитост у мишљењу и "руководи се искљу-
чиво критеријумом научне истине у одабирању текстова". Истина је крите-
ријум који обавезује и дефинише науку. Отуда је мото часописа изрека Џо-
на Стјуарта Мила: "Никада не можемо бити сигурни да је мишљење које по-
кушавамо да угушимо погрешно, па чак и кад смо у то сигурни, угушити га 
било би зло." 

Први број часописа структуриран је као публикација истраживача 
који се баве политикологијом религије, и доноси нам анализе већине члано-
ва уређивачког колегијума на различите теме од односа политике и религи-
је, преко питања верских секти и државе, до улоге религије у остварењу ал-
банских националних интереса и теме вахабизма. Намера покретача била је 
да од ове публикације настане научни часопис, који ће се обраћати истра-
живачима, наставницима и студентима, те широј домаћој и међународној 
јавности. На ово указује и чињеница да се чланци појављују и на енглеском 
језику, чиме је омогућен приступ ширем броју читалаца. Од другог броја ча-
сопис се састоји из три целине: теме броја, анализе, и научне критике, поле-
мике и приказа. Тема другог броја часописа је Религија у програмима поли-
тичких партија и доноси нам пет радова посвећених односу политичких 
партија према религији, како у српској историји, тако и у пракси других зе-
маља. Веронаука у Јапану, проблеми верски мешовитих бракова, самоубис-
тво као модел Тамилских тигрoва за постизање политичких циљева у Шри 
Ланки, те питање мира на Балкану, теме су које свакако могу пронаћи своју 
ширу читалачку публику, ван оне уско стручне и научне. Неки од аутора у 
овом броју су др Михаела Моравичкова, директорка Института за државно-
црквене осносе из Братиславе, др Инуе Нобутака из Института за јапанску 
културу из Токија, др Абе В. Ата са Римокатоличког универзитета у Мел-
бурну, др Шантикумар Хетиарачи из Велике Британије и многи други. Већ 
други број часописа "Политикологија религије" и разноликост тема које до-
носи, указују на његов значај не само на нашим просторима него и у много 
ширем контексту.  

Посебно је важно истаћи да је текст главног и одговорног уредника 
др Мирољуба Јевтића из броја 1/2007. којим се, по први пут у свету дефини-
ше предмет и метод ове науке већ преузет и објављен у ''Годишњаку Инсти-
тита за односе Цркве и државе'' Словачке за 2007, исто као и чињениу да је 
проф. Јевтић одржао предавање на исту тему на међународном научном 
скупу ''Религије и политика'' који је 15 децембра 2007. одржан на Филозоф-
ском факултету дружбе Исусове'' у Загребу. Како је слично предавање одр-
жано и штампано и у Бугарској још 2005. то се показује да Београдска шко-
ла политикологије религије практично уводи ову науку у Европу и има при-
мат у истраживању из политикологије религије. Доказ да је то тако, даје нам 
Бечлија Јан Инерхофер, који показује да се политикологија религије у нема-
чки говорећем подручју почала предавати тек 2004. значи, чак 11 година по-
сле почетка наставе на ФПН у Београду. Ако је мото немачких политиколо-
га религије ''Ко не разуме религију неће разумети политику'', јасно је шта то 
за науку значи када је српска политикологија ово схватила пре немачке. 

У јуну 2008. изашао је нови, трећи број часописа "Политикологија 
религије". Тема овог броја је Арапско-исламски свет: Поглед изнутра. Еми-
нентни стручњаци попут Џафара Абдулмахди Сахиба из Либије, госпође 
Аниле Султане, антрополога из Исламабада, др Фатме Синдала са Универ-
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зитета из Турске, и др Зијада Фахеда са Универзитета Нотр Дам из Либана 
говоре нам о арапском и исламском свету из перспекиве припадника ове ре-
лигије и арапско-исламске културе. За домаћу јавност свакако је врло инте-
ресантан текст др Џафара Абдулмахди Сахиба, професора међународног 
права из Либије, који се у арапском свету сматра једним од најбољих позна-
валаца Балкана. У новом броју "Политикологији религије" можемо прочита-
ти његов текст на српском језику "Арапска виђења босанских муслимана: 
Покушај расветљавања улоге исламских фундаменталиста". Аутор нам даје 
преглед књига које су објављене на арапском језику о југословенској кризи 
оштро критикујући непознавање овдашњих прилика у арапском свету. Тек-
ст је користан увид у арапску публицистику на ову тему и указује на погре-
шне интерпретације и злоупотребу религије у интересу политике. Шароли-
кост аутора и тема у рубрици анализе, од јужне Азије преко Велике Брита-
није, до односа религија и полова у свету, задовољава најразличитија инте-
ресовања читалаца. Научну јавност занимаће и приказ развоја политиколо-
гије религије на немачком говорном подручју, које нам даје Јан Инерхофер 
са Департмана за упоредну историју Универзитета у Бечу, Аустрија.  

Важно је напоменути да је највећи број текстова у часопису на енглес-
ком, а неки на српском језику, што омогућава приступ интернационалном кру-
гу читалаца. Часопис излази два пута годишње, а сви тектови могу се прочита-
ти и на званичној веб страници часописа www.politicsandreligionjournal.com, 
што представља леп гест у правцу доступности часописа широј читалачкој 
јавности. Поред овога, на истој веб страници читаоци се могу информисати 
о вестима везанима за рад сарадника часописа, те учешћу на конференција-
ма и скуповима из ове области.  

Часопис је у многоме заслужан за промовисање политикологије ре-
лигије као научне дисциплине у нашој земљи, а његова даља промоција ће 
свакако имати и шири утицај у разумевању међусобног утицаја политике и 
религије на општедруштвена збивања код нас и у свету.  

 


