
Na početku koristim priliku da se zahvalim organizatorima (posebno Mirku 
Blagojeviću) što su me pozvali da učestvujem na 18-oj konferenciji JUNIR-a. Čast mi je i 
zadovoljstvo što se sada i ovdje nalazim među onim autoritetima koji su prvi u ovom 
poslu a na nama mlađima je da se potrudimo da ne budete i jedini. Posebno mi je 
zadovoljstvo što mi je ukazano povjerenje da budem moderator druge sesije - 
Pravoslavna religioznost,vrijednosne orijentacije i socijalni kapital, i da  na taj način 
izvijetim učesnike o radovima uvaženih kolega Julije Sineline, Mirka Blagojevića, 
Dragane Radisavljević-Ćiparizović, Dragoljuba Krnete i Aleksandre Šević, Danijele 
Gavrilović i Miloša Jovanovića kao i o svom radu. Prilikom izlaganja slijediću redosled 
utvrđen programom konferencije a ne nikako ličnom procjenom vrijednosti rada ili 
autoriteta učesnika. U tom smislu polazim od rada Julije Sineline koja se bavila 
vrijednosnim orijentacijama građana Rusije. 
 
 

U svom prilogu pod naslovom «Vrijednosne orijentacije gradjana Rusije: 
pravoslavni i muslimani» Julija Sinelina, viši naučni saradnik Instituta za socijalno-
politička istraživanja Ruske akademije nauka, izlaže rezultate komparativne analize 
vrednosnih orijentacija ruskih pravoslavaca i muslimana (iz Tatarstana i Baškortostana) 
bazirajući svoje zaključke na sveruskom reprezentativnom istraživanju iz 2006. godine 
sprovedenog na stratifikovanom uzorku od 1848 ispitanika iz 14 regiona Rusije. 
Istraživanje je sprovelo Odeljenje za sociologiju politike i istraživanje javnog mnjenja 
Instituta za socijalno-politička istraživanja RAN. Jedna od najvažnijih analiza u ruskoj 
sociologiji  jeste analiza vrijednosnog sistema koji dominira savremenim ruskim 
društvom. Sinelina postavlja pitanje o tome da li postoje u ruskom društvu vrijednosti 
koje mogu ujediniti stanovništvo Rusije i ako postoje koje su to vrijednosti? Rusko 
društvo se danas susreće sa različitim problemima a jedan od njih je i dezintegracija. U 
svijetu je, kao i u samoj Rusiji, široko rasprostranjeno predubedjenje da pravoslavci i 
muslimani dijele vrlo malo zajedničkih vrijednosti. Autorka nije zdravo za gotovo 
prihvatila ovakav zaključak i pokušala je, na pomenutom empirijskom materijalu, da 
problematizuje ovako široko rasprostranjeno stanovnište. 

Ona najprije polazi od svima poznatih i naupitnih činjenica: pravoslavlje je, kao 
grana hrišćanstva, kao i islam uostalom, monoteistička religija, i hrišćani pravoslavci i 
muslimani su «narodi Knjige» pa njihove religiozne predstave i moralno duhovne 
vrednosti u odredjenoj meri potiču iz jednog istog izvora. Dalje, vekovima pravoslavlje i 
tradicionalni ruski islam sapostoje u okvirima jedne države. Iako se ne može reći da u 
tom sapostojanju nije bilo problema, već sama činjenica da i dalje žive na istim 
prostorima i u istoj državi govori, u principu, o pozitvom iskustvu.  

Na pomenutom empirijskom materijalu, metodologijom koju je razvila Valentina 
Česnokova, Julija Sinelina je komparativnom analizom ispitivala vrijednosne orijentacije 
ruskih gradjana. Vrijednosne orijentiacije su ispitivane uzimajući u obzir četiri aspekta: 
ljubav prema životu i blagostanju, društvenost, individualizam i religioznost. Prvi aspekt 
se odnosi na miroljubivost i ljubav prema sebi samome kao zemaljskom biću, drugi 
aspekt se odnosi na uključenost u medjuljudske odnose i činjenje dobra drugome kao 
osnovni zadatak života, treći na individualizam kao intelektualni samorazvoj i četvrti na 
ljubavi prema Bogu. Svaki od ovih aspekata karaterišu neke promjenljive vrijednosti: 
težnju ka blagostanju karakteriše vrijednost sreće, postizanje blagostanja, zadovoljstava u 



životu i zahtev za pravdom, društvenost karakteriše priznavanje autoriteta drugog i 
njegove ličnosti, težnja da se čini dobro drugome, stupanje u medjuljudske odnose kao 
vrijednost sama po sebi, individualizam kao samorazvoj ličnosti karaktriše zaštita lične 
slobode, bezgranični samorazvoj ličnosti, stvaralaštvo, težnja za slavom i religioznost 
karakteriše trpljenje, askeza, stremljenje prema Bogu i smernost.  

Na osnovu navedenih aspekata autorka formira dve ose: prva linija odražava 
kretanje od vrijednosti materijalnog sveta (kao što su bogatstvo, uživanje u životu, 
zahtev za uvažavanjem od strane drugih) prema hrišćanskim vrijednostima koje 
izvlače čovjeka iz materijalnog svijeta i pomažu mu da prevlada kako različite svetovne 
ideologije tako i vlastiti egoizam. Težnji prema bogatstvu hrišćanstvo protivstavlja 
nekoristoljublje, stremljenje zadovoljstvima – askezu, stemljenje prema uvažavanju i 
vlasti – skromnost, težnji prema sreći u konvecionalnom smislu – trpljenje. Druga osa 
vrijednosti je zasnovana na ljubavi prema bližnjem: na jedom polu ove ose stoji 
udubljenost u sopstveni unutrašnji život i njegova zaštita od svakog ataka sa strane što 
predstavlja jako izraženi individualizam; na drugom polu pomenute ose nalazi se činjenje 
dobra ljudima i to kao osnovi cilj života. Tako ova osa predstavlja kontimum koji polazi 
od strogog individualizma a završava strogom društvenošću. Iako su ove ose napravljene 
tako da su u njihovoj pozadini hrišćanske vrednosti, Sinelina smatra da mogu da «rade» i 
kod muslimanskih ispitanika. Tako npr. imamo i za hrišćane i za pripadnike islama 
zajednički kriterijum za orijentaciju na religiozne vrijednosti: ako naime čovek priznaje i 
bira u konkretnim situacijama trpljenje, askezu i skromnost onda je njegova vrijednosna 
orijentacija okrenuta prema religiji i religioznosti.  

Na osnovu iskustvene evidencije iz anketnog empirijskog istraživanja, Sinelina 
analizira dva problema: percepciju vrijednosti i životnih ciljeva ispitanika sa jedne strane 
i odnos ispitanika prema ljudima druge vere i nacionalnosti u smislu da li npr. od 
nacionalnosti, religioznosti i vjeroispovijesti zavisi i moralna svojstva čovjeka. Nakon 
analize ovih pitanja sintetičkim zaključkom Sinelina naglašava: 
 
- da su vrijednosne orijentacije pravoslavnih i muslimana bliske. Na prvom i drugom 
mjestu su vrednosti iz bloka Društvenosti: stupanje u odnose sa drugim ljudima kao 
vrijednost po sebi i težnja da se drugima čini dobro. U prve čeitiri vrijednosti koje su 
najmasovnije birali ispitanici ulaze još i težnja za pravdom i priznanje da je materijalno 
blagostanje čoveka osnova njegove nazavisnosti; 
 
- religijski faktor igra prilično značajnu ulogu u društvenom životu ruskih gradjana i utice 
na ocenu moralnih svojstava ljudi. Pri tome, veći značaj ima odnos čovjeka prema religiji 
nego prema konfesiji. Pa iako je tako, više od jedna trećina svih ispitanika (i po 38% 
pravoslavaca i muslimana) smatra da moralna svojstva čovjeka zavise od njegove 
konfesije, što je, smatra Sinelina, upozoravajući simptom za moguće zaoštravanje 
medjukonfesionalnih odnosa. 
 
- takodje, možemo da kažemo da u nekim apsektima religiozne vrijednosti pravoslavnih 
ne da ne protivreče religioznim vrijednostima muslimana, nego se u mnogo čemu 
poklapaju; 
 



- jedna traćina ispitanika, i to u svim tipološkim grupama, saglasna je sa tvrdnjom da 
moralna svojstva ljudi zavise od nacionalnosti. To opet svedoči o primetnoj zaoštrenoj 
situaciji u medjunacionalnim odnosima. 
 
Zbog toga je izuzetno važno sačuvati svetonazorno jedinstvo pravoslavnih i muslimana u 
savremenoj Rusiji. Tome na ruku ide istorijsko iskustvo mira izmedju jednih i drugih u 
ruskoj državi i formirani jedinstveni opšti sistem vrednosti. Religiozni muslimani biraju 
vrijednosti askeze, trpljenja i skromnosti kao i pravoslavni. Podržavanjem tradicionalnih 
forme islama na teritoriju ruske države, smatra Sinelilna, izbjegavaju se rušilači 
civilizacijski konflikati koji su nam pred očima u Evropi. 
 
 
Мирко Благојевић – Православна религипзност на крају прве деценије 21-ог в. 
 

Рад који нам презентује Мирко Благојевић, представља својеврстан омаж или 
сабирање емпиријске евиденције о религиозности у Србији током прве деценије 21-
ог вијека, а затим и компарацију религиозности са истраживањима крајем 80-их и 
почетком 90-их година прошлог вијека. Аутор се служи индикаторима који се тичу 
религијске и конфесионалне самоидентификације а затим и индикаторима вјерске, 
црквено - обредне праксе. Прво што Благојевић дијагностицира јесте да, ако бисмо 
анализирали религиозност у Србији током прве деценије 21-ог в.на основу 
индикатора конфесионалне самоидентификације, јесте чињеница да је  
становништво веома конфесионално религиозно, упозоравајући да је оцјена 
религиозности на основу овог индикатора веома слаба, мислимо, да је овај 
индикатор синтетички показателј религиозности. Али, опомиње он, не бисмо 
требали занемарити историјско-традицијску димензију у повезивању са религијом 
и црквом, што овим индикаторима даје социјалну релевантност. На основу 
истраживања из 2001, 2008 и 2010. године, конфесионална самоидентификација је 
веома постојана и стабилна јер се око 80% испитраника декларише са 
православном вјером. 

Око четири петине испитаника се религијски самодекларисало у групи 
религиозан сам при чему 27,2% испитаника тврди да прихвата све сто њихова вјера 
учи. Даље, ако је мјерило нечије религиозности вјеровање у догматско језгро вјере-
у Бога, такође аутор констатује већинску религиозност која се по масовности 
граничи са индикаторима конфесионалне  и религијске самоидентификације. Када 
оцјењујемо религиозност на основу догматског вјеровања, аутор предлаже опрез. 
Наиме, међу испитаницима, запажа Благојевић постоји спремност да вјерују у 
нешто што није у складу са хришћанском догматиком, па разликује два смјера 
догматског вјеровања: прва је појава недогматске поред догматске вјере, а друга је 
дисолуција догматског вјеровања при чему вјерник потпуно не вјерује у догматско 
језгро хришћанства, већ су неке догме примарне, док се оне ближе есхатологији 
одбацују. Према емпиријској евиденцији из 2008. год. изнадполовична већина 
испитаника Бога доживљава на недогматски начин, као духа или животне силе. Већ 
истраживање из 2010. год. захтијева ревизију оваквог става, па сада изнад 
половична већина испитаника Бога схвата на догматичан начин. 



Оцјена религиозности на основу индикатора ортопраксије тј. повезаности 
вјерника са црквено обредним радњама, биљежи еродираност. Аутор сматра да, ако 
бисмо на основу ових индикатора оцјењивали религиозност онда бисмо морали 
констатовати ероидираност у односу са другим индикаторима. Свега 4% 
испитаника према евиденцији из 2010.године редовно а 29% мјесечно одлази у 
цркву, док се 28% испитаника свакодневно моли Богу, а недељно то чини 40% 
испитаника. У компарацији са подацима из 90-их година, аутор констатује јасан, 
постојан и лаган раст црквено - обредне праксе. Овим аутор кријепи лични и у 
социолошкој литератури препознатљиви став да је ријеч о постојаној и 
континуираној ревитализацији религије која је управо видљива на индикаторима 
актуелне религијске праксе. Видљива је ревитализација религије и на 
индикаторима традиционалне религијске праксе (црквено вјенчање, укоп 
покојника, слављење крсне славе и вјерских празника), који уз религијску и 
конфесионалну идентификацију представљају карактер савремене религиозности у 
србији. Већина испитаника (50%-60%) наглашава важност Бога за живот људи и 
испољавају врло висок постотак повјерења у СПЦ у компарацији са другим 
институцијама, при чему црква држи примат у решавању моралних и духовних 
дилема и проблема људи. У закључку, аутор потеже за, мислим, врло 
интересантном темом за даљу проблематизацију. Наиме, поставља се питање, да ли 
је са евидентном ревитализацијом религије пропорционално дошло и до 
ревитализације истинског духовног вјерника.  

 
Владимир Бакрач –Религиозност православне омладине у Црној Гори 
 
У раду полазимо од констатације да је ријеч о доминантно православном 

подручју, те да се може констатовати да је дошло до ревитализације па и 
стабилизације религије и религиозности на овом подручју. Наиме, истраживање 
које је спроведено у периоду март-август 2010. године показује да је религиозност 
већинска категорија код младих. Овдје је ријеч, мислим о првом опсежнијем 
истраживанју религиозности православне омладине у Црној Гори у доби од 16 до 
27 година. До резултсата смо дошли служећи се већим бројем индикатора које 
бисмо угрубо могли подијелити на индикаторе религијске самоидентификације, 
вјеровање у догматске поставке о Богу, као и индикаторе ортопраксије 
традиционалне и актуелне природе. Анализом података добијамо скор од 81,4% 
испитаника који су се декларисали као религиозни, од чега 58,4% прихвата све што 
вјера учи. У компарацији са статусним обиљежјима која смо користили у раду, није 
примјетна статистички значајна разлика међу сегментима укрштених варијабли, 
што значи да самооцјена религиозности није типично детермиинисана  нити је 
посебно наклоњена неком од социо статусних карактеристика, није типично женска 
или мушка категорија, није сеоска више него градска итд.  

Када је ријеч о догматском вјеровању око 65% испитаника се слаже с тврдњом 
да треба вјеровати у Бога. У компарацији са статусним обиљежјима осјетна је 
разлика у односу ученик студент гдје је нешто већи степен слагања са тврдњом да 
треба вјеровати у Бога на страни средњошколске омладине. 

Традиционална вјерска пракса је кључан сегмент религиозности. Што се 
истраживања тиче, религиозност на основу индикатора традиционалне вјерске 



праксе по масовности може да парира индикаторима догматског вјеровања и 
самооцјене религиозности. Око 68,6% испитаника се изјаснило да је обавило обред 
крштења а око 85% се слаже да дјецу тртеба крстити, што нам даје за право да 
закључимо како овај обред има јасну перспективу и у будућности. Међу 
индикаторима традиционалне праксе, најмасовније је прихваћена тврдња да треба 
славити крсну славу гдје се 92,5% испитаника слаже са том тврдњом.  

Нешто већа еродираност религиозности је присутна када пређемо на тле 
индикатора актуелне вјерске праксе, било да је ријеч о обредима које сврставамо у 
непосредну дужност вјерника, било да је ријеч о пракси која се тиче личног чина 
побожности. Недељно више пута у цркву одлази свега 4% испитаника, док је тај 
скор на нивоу мјесечног одласка 37%. Испитаници најчешће у цркву одлазе 44% на 
годишњем нивоу па мислимо да је ријеч о посјети цркви у вријеме великих 
празника (Божић, Васкрс итд.). На литургију редовно иде свега 2,2%, 17,2% се 
редовно моли Богу, док 8,8% испитаника редовно пости.У компарацији са социо-
статусним обиљежјима нема претјерано значајних одступања. На основу претходне 
евиденције, не бисмо могли закључити да није евидентна ревиталјизација религије 
и на основу ових индикатора, поготову у компарацији са скромним истраживањима 
из периода дириговане атеизације, али неупоредиво слабијим интезитетом у односу 
на религијску самоидентификацију, догматска вјеровања и традиционалном 
праксом. У најкраћем, религијска ситуација православне омладине у Црној Гори 
могла би се описати у следећем: ријеч је о вјернику који се већински 
самоидентификује као религиозан, слаже се с тврдњом да треба вјеровати у Бога , 
поштује обреде традиционалне природе док селективно учествује у обредима 
актуелне вјерске праксе. Стога је религиозност православне омладине у Црној Гори 
више традиционалног карактера док актуелна вјерска пракса не представља клјучан 
сегмент побожности. 

 
 
Радисавлјевић-Ћипаризовић-Ходочашће у емпиријској перспективи, ставови 

ходочасника према црквеној и народној религиозности и сујеверје у Србији 
 
О ходочашћу као једном од масовнијег и најтипичнијег испољавања 

религиозности, те ставовима ходочасника према народној религиозности, упознаје 
нас компедиозно али веома аподиктично Драгана Радисавлјевић-Ћипаризовић. 
Ауторка полази од теоријског осврта на народну религиозност ослањајући се на 
Бандићеву дефиницију овог појма, за православну народну религиозност, као и на 
одредницу Јакова Јукића за римокатоличку пучку религиозност, по коме је овај 
облик религиозности вјера народа у њезиној једноставности, неукости и 
искрености. Она је свједочење, живљење повијести заједнички доживљаји светог 
итд. Пучку религиозност најприје чине остаци архајског, паганског, 
претхришћанског схватања светог, а данас су те традиционалне идеје јединство 
паганског и хришћанског, атеистичог и религијског, светог и световног. Дакле, 
пучка или народна религиозност, према ријечима Бандића на кога се ауторка 
позива, јесте глорификација сеоских светаца, а са мало ослањања на цркву и Свето 
Писмо.  



У емпиријском осврту, ауторка своје истраживачке амбиције усмјерава ка 
сазнавању шта испитаници-ходочасници православне и римокатоличке вјер мисле, 
те какав је њихов став о односу народне и црквене религиозности. У том смислу, 
она презентује, мислим конструктивне и интересантне податке. Према овом 
истраживању мали је број православних ходочасника који сматрају да црквена и 
народна религиозност дјелују синхронизовано, нешто је већи скор испитаника који 
сматрају да народна и црквена религиозност требају да се допуњују, док већина 
ходочасника православне вјероисповијести дају примат црквености, што није 
изненађујући имајући у виду чињеницу да су већина испитаника  црквени 
вјерници, упозорава Ћипаризовић. Ови испитаници сматрају да су црквена и 
народна религиозност у сукобу, те да је ту ријеч о нехришћанском вјернику чије је 
вјеровање детерминисано паганизмом. Узроке колизије између ова два вида 
религиозности ходочасници налазе у полувјековној владавини комунизма, која је 
условила народну непросвећеност, (то  би ваљало подробније проблематизовати 
на овој конференцији). Затим, у недовољном броју свештеника који не дјелују 
едукативно на вјернике већ су окупирани другим обавезама, као и новине у 
литургијском богослужењу која уносе додатну пометњу. За разлику од 
православних, ходочасници римокатолици већински су јединствени у оцјени да су 
народна и црквена религиозност синхронизоване и да нису у раскораку, док свега 5 
ходочасника сматра да су ова два вида религиозноисти у сукобу. 

Када је ријеч о сујеверју међу народном и црквеном религиозношћу, и 
православни и римокатолички ходочасници су јединствени у оцјени да се и у цркви 
и на ходочашћу сусрећу са својеврсним облицима сујеверја и правдају се да то није 
карактеристика балканских народа него да је тај вид распрострањен у цијелом 
свијету констатујући да је сујеверје пратилац вјере . 

 
 
Драгољуб Крнета, Александра Шевић-Атмосфера у породици и однос према 

православљу 
У емпиријској евиденцији о православљу, у раду који је пред нама а којим се 

представљају аутори колеге Крнета и Шевић полази се од констатације да је 
породица и породични одгој, есенцијални фактор и чинилац за формиранје погледа 
на свијет, на живот, усвајање основних вриједности, па и формиранје властитих 
погледа на религију, у конкретном случају на православље. Породичним одгојем, 
дијете формира умногоме своје погледе и ставове о религији, и то траје све до 
коначне зрелости. Стога, дијете основне погледе о религији прихвата у раном 
дјетињству. Мислим да је на мјесту присјетити се Фројдове констатације, који 
истиче да, када се дјететово мишљење пробуди, религијска мишљења су већ 
постала необорива, а у „раним списима“ Хегел истиче религију као нешто 
најважније у животу јер нас већ у породици током дјетињства уче да сричемо 
молитве и склапамо ручице уздижући их према небу. 

Наши марљиви истраживачи се не баве класично религиозношћу младих, (два 
завршна разреда основне школе и средњошколаца) већ је ријеч у овом 
истраживању о прихватању православља као стила живота, богат духом и 
традицијом, онако како смо га наслиједили од предака, служећи се индикаторима 



који се односе на актуелну вјерску праксу, молитва, читање вјерске литературе, 
пост, исповиједање итд.  

Истраживање показује надполовичан скор испитаника који имају умјерено и 
изразито позитиван став према православљу, док је негативан став веома низак и 
спорадичан што аутори објашњавају утицајем традиције и повезаношћу 
православља са културним и националним бићем српског народа. На то се 
надовезује висок постотак оних испитаника који на православље гледају као на 
истинску вриједност ка којој треба тежити, док је најмање прихваћена тврдња како 
су истинске вриједности обавезно везане за православље. Када је ријеч о вјерским 
обредима које вјерујући сврставају у непосреду дужност вјерника, а они који не 
вјерују то називају усклађивањем са друштвено пожељним понашањем - 
конформизмом, наши прецизни истраживачи констатују да двије трћине вјерника 
редовно практикује вјерске обреде. У односу на индикаторе који се тичу молитве и 
читања литературе са вјерским садржајем, аутори биљеже евидентну разлику међу 
ученицима у односу на став према православљу. Наиме, истраживање показује да 
ученици који никада не практикују молитву имају изузетно негативан став према 
праволслављу, а с друге стране,  испитаници који се редовно моле имају позитиван 
став. Слично је и када је ријеч о индикатору који се тиче читања вјерске 
литературе. У односу на ортопраксију која се тиче поста, исповиједања као и 
давања прилога, аутори не биљеже статистички значајну разлику међу ученицима 
који у породицама практукују пост, исповиједају се и који дају прилоге цркви у 
односу на став према православљу. 

На крају, аутори констатују како породица иако веома битан, није једини 
фактор који утиче на формирању ставова о православљу. 

 
Данијела Гавриловић, Милош Јовановић – Праволславље у функцији социјалног 

капитала 
 
Ревитализација религије од 90-их годима је евидентна чињеница о чему 

мислим свједочи, довољно аподиктично и емпиријска евиденција која је 
услиједила. Стога, аутори Гавриловић и Јовановић нас упознају са могућностима и 
дометима религије, тј. шта религија уствари ради у друштву, које су њене 
функције, те да ли су те функције латентне или манифестне. Дакле, ријеч је о 
питањима који нијесу довољно фреквентна у емпиријској евиденцији социолошких 
истраживања. Ријеч је о религији – православљу у Србији, као извору социјалног 
капитала. Иако овај појам датира још од 18-ог вијека у САД и Канади, у Европи је 
расправу о социјалном капиталу проблематизовао француски социолог Бурдие, на 
чијој концепцији социјалнок капитала наши аутори умногоме темеље свој 
теоријски осврт. Наиме, за Бурдијеа  је социјални капитал систем друштвених веза 
и познанстава који могу бити конвертована и на економски капитал. На концепцију 
социјалног капитала, аутори се позивају и на Патнамову одредницу овог појма. 
Овај теоретичар социјални капитал темељи на члановима заједнице који радећи 
заједно раде на постизању колективних циљева. Примјетно је да аутори полазе од 
холистичких одредница социјалног капитала. Мислим да је ријеч о схватању да су 
људи прије и више друштвена бића него усамљени појединци те да  интеракцију у 
друштвено-економском животу формира социјални капитал. Анализирајићи 



теорију социјалног капитала, мислим да се у раду полази од три кључна појма или 
елемента: социјална мрежа, норме и повјерење. 

Наши аутори своју истраживачку пажњу усмјеравају на могућностима 
коришћења религије као извора социјалног капитала и примјећују да је снага 
религије у сегменту интеграције цивилног друштва као и традиционалним начином 
друштвеног повезивања. Дакле, религијски дио социјалног капитала огледа се као 
форма која дјелује међу другим формама удруживања и подстиче удружиовање и 
солидарност у модерном грађанском друштву. Религија подстиче волонтирање за 
опште добро, а с друге стране  социјализацијом подстиче алтруизам. 

Питања од којих полазе аутори тичу се да ли се у савременом друштву у 
Србији религија користи као извор социјалног капитала и коју форму тај капитал 
поприма. С друге стране, поставља се питање каква је улага религије у изграђивању 
„моралне густине“ цивилног друштва те да ли је у Србије могућа употреба религије 
као ове врсте социјалног капитала. (што је мислим врло интересантно за даљу 
дебату и проблематизацију на овој конференцији). Позивајући се на истраживања, 
аутори констатују високу религиозност на основу индикатора конфесионалне 
идентификације, истичући неконсеквентност са индикаторима који се тичу 
ортопраксије-молитва, одлазак у цркву итд. Затим, примјетна је неконсеквентност 
традиционалне праксе са добротворним акцијама вјерских заједница. Аутори 
истичу врло ниску употребу вјерске припадности  као извор идентитета, 
констатујући, аргументовано истраживачком евиденцијом, да религијска 
идентификација није најважнији извор личне идентификације у Србији. Даље, у 
90% случајева, мрежа пријатељства се склапа унутар властите конфесије, али то 
није пресудно да се људи из исте вјерске заједнице искључиво једни другима 
обраћају за помоћ када су у невољи. То су најчешће комшије, пријатељи, колеге с 
посла итд. пренебрегавајући вјерску припадност. Пријатељи јесу доминантно из 
исте конфесије (најчешће православци као домонантне религије у Србији),али им 
се не обраћамо за помоћ само зато што смо из исте конфесије, већ што смо из истог 
краја, што нам говори да се људи не умрежавају само на основу вјерске 
припадности, чиме се овај вид социјалног капитала у Србији занемарује. Свега 8% 
људи учествује редовно у добротворном раду властите вјерске заједнице. 
Удруживање, за које констатујемо да је врло битан сегмент социјалног капитала, 
није фреквентан у Србији, налазе аутори, јер чак 77% испитаника тврди како не 
припада ниједној групи или удружењу. Општи утисак је да у Србији наилазимо на 
врло ограничену  употребу религије као извор социјалног капитала. Иако је 
религија веома присутна на друштвеној сцени Србије, њено дјеловање се не може 
сматрати значајним ресурсом социјалног капитала. Религија се не налази као 
решење социјалних проблема, већ моралних и духовних дилема. Јавномњенска 
истраживања показују висок рејтинг повјерења становништва у СПЦ али и тај 
примат заузимају неке друге институције (војска), чиме се све више СПЦ 
доживљава као дио колективног сјећања. 
                                                                               
                                                                     Мр Владимир Бакрач, Никшић (Црна Гора) 


