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ЧЕ ТВР ТАК (4. фе бру ар)

10.00-10.30 Све ча но отва ра ње

10.30-11.00 Ка фе па у за

11.00-13.00 Те о ло ги ја и жи вот Цр кве
  Ака дем ска те о ло ги ја: про блем 
  од ре ђе ња и ње ног мје ста у Цр кви

  Уче сни ци: академик проф. др Владимир Премец, 
  епископ др Григорије Дурић, протопрезв. проф. др Владан Перишић
  Мо де ра тор: доц. др Марко Вилотић 

Ака дем ска те о ло ги ја кон стант но се на ла зи пред иза зо вом оправ да ња свог соп
стве ног по сто ја ња. Она је до во ђе на у пи та ње ка ко „спо ља“, од стра не (ака дем

ске) јав но сти ко ја се (не ну жно ма ли ци о зно) пи та мо же ли и у ком сми слу те о ло ги ја 
би ти на у ка, та ко и „из ну тра“, уну тар са ме Цр кве. Зна чај и функ ци ја ака дем ске те о
ло ги је че сто ни су ја сни ка ко „обич ним“ вер ни ци ма, ла о су, та ко ни са мим те о ло зи
ма. Ме ђу ис так ну тим чла но ви ма Цр кве сре ћу се ста во ви крај ње ре зер ви са ни пре
ма бо го слов ском „ака де ми зму“ и „ин те лек ту а ли зму“, ко ји се ви де као су прот ност 
„ду хов но сти“, од но сно ису ви ше „на у чан“ и „фи ло соф ски“, а са мим тим не до вољ но 
пра во сла ван при ступ ве ри. Чак и ме ђу они ма ко ји су пре ма ака дем ском бо го сло вљу 
бла го на кло ни и ко ји се бе с пра вом сма тра ју ака дем ским те о ло зи ма, по сто је раз ми
мо и ла же ња по пи та њу из бо ра те ма ко је су за те о ло ге ре ле вант не. Та ко по сто је они 
ко ји ин си сти ра ју на те ма ма ко је има ју не по сред ну „жи вот ну“ при мен љи вост, ко је 
се до ти чу ак ту ел них со ци јал них, по ли тич ких и еко ном ских про бле ма. Те ме ко је не
ма ју кон крет ну прак тич ну при ме ну, они че сто од ба цу ју као ису ви ше ап стракт не 
и спе ку ла тив не. Са дру ге стра не, те о ло зи си сте мат ског и фи ло соф ског усме ре ња 
бра не по тре бу, шта ви ше нео п ход ност ба вље ња (и) ова квим те ма ма, док ису ви ше 
„прак тич ним“ те ма ма при зна ју зна чај, али их не сма тра ју у ужем сми слу те о ло шким.

С об зи ром на све ре че но, ва жно би би ло по ку ша ти про на ћи од го вор на сле де
ћа пи та ња: Шта тач но под ра зу ме ва мо под син таг мом „ака дем ска те о ло ги ја“? Ко ји 
су ње ни те ме љи/прет по став ке? Ко ји је за да так ака дем ске те о ло ги је, ка ко уну тар 
Цр кве, та ко и из ван ње (пи та ње ми си о нар ског по тен ци ја ла ака дем ског бо го сло
вља, ме ђу ин те лек ту ал ци ма отво ре ним да чу ју по ру ку Цр кве)? Ко је су ре ле вант
не те ме/про бле ми за ака дем ске те о ло ге? По сто ји ли (ну жни) су коб из ме ђу ин те
лек ту а ли зма и ду хов но сти у Цр кви? Да ли би и на ко ји на чин ака дем ски те о ло зи 
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мо гли да до би ју зна чај ни ју уло гу у до но ше њу зна чај них од лу ка у жи во ту Цр кве? 
Да ли би та ква прак са би ла у су ко бу са чи ње ни цом да слу жба под у ча ва ња у Цр
кви по пре и мућ ству при па да епи ско пи ма? Мо гу ли нам у овом сми слу по слу жи ти 
при ме ри дру гих цр ка ва?

16.30-18.30 Те о ло ги ја и на у ка
  Те о ри ја ево лу ци је и те о ло ги ја ства ра ња: 
  из ме ђу кон флик та и хар мо ни је

  Уче сни ци: проф. др Алексеј Тарасјев, ђакон доц. др Здравко Јовановић
  Мо де ра тор: Ан дреј Јеф тић

Од свог на сту па ња на исто риј ску по зор ни цу, те о ри ја ево лу ци је је по ста ла ка
мен спо ти ца ња за вјер ни ке прак тич но свих мо но те и стич ких ре ли ги ја. Оно 

што је до та да сма тра но “ме та фи зич ким” пи та њем на ко ји на у ка не ма ни ти мо же 
има ти од го вор – пи та ње по ри је кла и на стан ка жи вих би ћа – за до би ло је ва љан 
на уч ни од го вор ко ји је од та да до да нас по твр ђи ван број ним до ка зи ма. У ин те лек
ту ал ној кли ми по зног про све ти тељ ства ко ја је већ ње го ва ла де и зам, па и аг но сти
ци зам, ево лу ци ја је до че ка на као ко на чан уда рац вје ри у Тво р ца и аде кват на на уч
на осно ва за за сту па ње ате и зма. Уко ли ко је по ри је кло и при ро ду свих жи вих би ћа 
мо гу ће об ја сни ти по зи ва њем на при род не про це се, упу ћи ва ње на Тво р ца чи ни ло 
се на про сто су ви шним. Шта ви ше, ка сни ји раз вој со ци о би о ло ги је и ево лу ци о не 
пси хо ло ги је по ну дио је об ја шње ње и са ме вје ре у Тво р ца. Она је, сма тра се, про
дукт ево лу ци је, баш као и број не дру ге ка рак те ри сти ке чо вје ко вог фи зи о ло шког 
и ког ни тив ног жи во та. 

Не мо гав ши да при хва те сли ку сви је та чи јим на стан ком и раз во јем жи во та 
ру ко во де си ле не ми ло срд не бор бе за оп ста нак, чо вје ка као бли ског ро ђа ка (или, 
ка ко се че сто по гре шно на во ди: по том ка) мај му на, па и Бо га ко ји је ство рио чо
вје ка и ус тр о јио сви јет на ова кав на чин, број ни вјер ни ци и те о ло зи при бје гли су 
кри ти ци те о ри је ево лу ци је и ства ра њу ал тер на тив не на уч не те о ри је: тзв. на уч ног 
кре а ци о ни зма. Иа ко је ова те о ри ја по ни кла у спе ци фич ном ре ли гиј ском и по ли
тич ком ми љеу Сје вер не Аме ри ке – као те о ри ја ко ја на сто ји да на уч но де мон стри
ра вје ру да је Бог, а не при род ни про це си, за слу жан за по ста нак и раз вој жи во та 
– она је про на шла сво је при ста ли це и у дру гим под не бљи ма, па и на шем. По знат је 
слу чај ми ни ста р ке про све те Р. Ср би је, Љи ља не Чо лић, ко ја је 2004. по ку ша ла да из 
уџ бе ни ка би о ло ги је за осми раз ред из о ста ви лек ци ју у по ри је клу чо вје ка. Лек ци ја 
је тре ба ло да бу де из о ста вље на све док се кре а ци о ни стич ко ви ђе ње истог пи та ња 
не увр сти у на став ни про грам као ал тер на тив на и јед на ко ле ги тим на на уч на те о
ри ја. Овај по сту пак та да шња ми ни стар ка прав да ла је не спо ји во шћу те о ри је ево
лу ци је са вје ром у Бо га ко јој се ђа ци уче на ча со ви ма вје ро на у ке. Ме ђу тим, те за о 
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не спо ји во сти вје ре у Тво р ца и те о ри је ево лу ци је не при па да са мо сим па ти зе ри ма 
кре а ци о ни зма. Њу за сту па ју у јед на кој мје ри и ис так ну ти ате и стич ки ми сли о ци 
да на шњи це, ме ђу ко је спа да ју и ис так ну ти по пу ла ри за то ри ево лу ци о не би о ло ги је 
по пут Ри чар да До кин са.

Има ју ћи у ви ду да до ма ћој јав но сти ни је пред ста вље на озбиљ на на уч на рас
пра ва по пи та њу од но са вје ре у Бо жи је ства ра ње сви је та и те о ри је ево лу ци је, на
мје ра нам је да про бле ма ти зу је мо овај од нос и по ку ша мо да по ста ви мо не ка од 
пи та ња ко ја су за ову те му ва жна: Да ли је ево лу ци ја “са мо те о ри ја”? Да ли је кре
а ци о ни зам на у чан? Да ли ево лу ци ја ис кљу чу је мо гућ ност вје ре у ства ра ње, и обр
ну то? Да ли је за хри шћан ску вје ру при хва тљи во ми ре ње са те о ри јом ево лу ци је? 
Да ли су уоп ште, и у ком сми слу, на уч на зна ња ре ле вант на за те о ло шко ми шље
ње? Да ли при хва та ње те о ри је ево лу ци је им пли ци ра из мје ну те мељ них те о ло шких 
ста во ва? Да ли се на ста ва из би о ло ги је и вје ро на у ке мо гу ускла ди ти?

19.00-20.00 Отва ра ње из ло жбе Икона у контексту 21. века (Му зеј Хер це го ви не)

ПЕ ТАК (5. фе бру ар)

11.30-13.30 Те о ло ги ја и дру штво
  Уче шће Цр кве у ра ду са за тво ре ним ли ци ма – мо гућ ност  
  или оба ве за?

  Уче сни ци: архиепископ др Јован Вранишковски, Милош Јанковић, 
  презвитер Глигорије Марковић
  Мо де ра тор: проф. др Предраг Драгутиновић

Ве ли ки по раст бро ја за твор ске по пу ла ци је на гло бал ном ни воу, ко ји се де сио 
кра јем 20. ве ка, кон ти ну и ра но се на ста вља, не за ви сно од сто пе кри ми на ла или 

ра да пра во су ђа. Исто вре ме но, ме ња се и струк ту ра за тво ре них ко ја ни је са о бра
зна струк ту ри дру штва, што ука зу је на ду бо ке и ком плек сне про ме не на со ци јал
ном ни воу. Да нас је у све ту за тво ре но пре ко 10 ми ли о на љу ди. У Евро пи се за
твор ска по пу ла ци ја ду пли ра ла у по след њих 25 го ди на. Ср би ја се са сво јих 10.500 
за тво ре ни ка на ла зи на 23. ме сту од 57 зе ма ља Евро пе по сто пи за тва ра ња ко ја се 
ра чу на у од но су на 100.000 ста нов ни ка. Овај раст је из но ва отва ра пи та ње вер ске 
слу жбе у за тво ри ма ко јој је то ком чи та вог два де се тог ве ка услед сна жних та ла са 
се ку ла ри за ци је до де љен дру го ра зред ни зна чај а пред ност да та до ме ти ма со ци о ло
ги је, пси хо ло ги је, де фек то ло ги је, пе да го ги је и дру гих на уч них ди сци пли на, док је 
у ко му ни стич ким зе мља ма би ла за бра ње на, а вер ни ци про га ња ни. 
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Да нас је сло бо да ве ре у за тво ри ма га ран то ва на ме ђу на род ном ре гу ла ти вом, 
као и по себ ним уго во ри ма др жа ва и вер ских за јед ни ца ко је су за ко ном при зна те 
у њи ма. За раз ли ку од не ка да шњег за твор ског све ште ни ка ко ји је био вас пи тач 
ре ли гиј ске ди сци пли не про пи са не као оба ве зни про грам, кон цепт људ ских пра
ва је у цен тар вер ског ра да у за тво ри ма ста вио ду хов но ста ра ње ко ме осу ђе ни ци 
при сту па ју сло бод ним из бо ром и на зах тев, док ре ли ги ја и да ље оста је сна жан 
ин стру мент кон тро ле за твор ске по пу ла ци је.

Иа ко у Ре пу бли ци Ср би ји још од 1998. год. за кон до пу шта прак ти ко ва ње ве ре 
у за тво ру, од го ва ра ју ћи вер ски про стор, тер ми не и вер ску на ста ву, тек са да се ја
вља ју пр ви по ку ша ји си сте мат ског уре ђи ва ња вер ског ста ра ња о за тво ре ни ма. У 
Ре пу бли ци Ср би ји, др жа ва и Пра во слав на Цр ква не ма ју ис ку ство, док дру штво 
па ти од не за ин те ре со ва но сти и не до стат ка ак тив не во ље. Став јав ног мне ња кре
ће се углав ном у две крај но сти, са јед не стра не у сен ти мен тал ној ро ман ти ци по
сма тра ња за тво ре них као „жр тви“ си сте ма, а са дру ге у освет нич кој осу ди по ко јој 
је за тва ра ње не до вољ на ка зна за по чи ње ни пре ступ. 

За тво ри има ју сим бо лич ки зна чај и у ве ли кој ме ри по ка зу ју ка ко се јед но дру
штво од но си пре ма са мом се би, јер од лу ка о за тва ра њу ни је са мо пи та ње кри
вич ног за ко но дав ства и од лу ке пра во су ђа, већ се на ову од лу ку од ра жа ва ви ђе ње 
со ци јал не прав де као и са ма при ро да дру штва. Хри стов по зив на све до че ње сви ма 
и сву да, по зи ва нас да иде мо у свет и кр сти мо, по у ча ва мо и све до чи мо. Су шти на 
је ван ђел ске по ру ке је да је Бож ја бла го дат и љу бав на ме ње на и нај ве ћем гре шни ку 
ко ји по зна Хри ста, а на да у спа се ње при па да сви ма без из у зет ка. Те ло Хри сто во не 
пре ки да се на зи до ви ма и жи ца ма за тво ра. Је ван ђел ска по ру ка „у там ни ци бе јах и 
по се ти сте ме“ не оста вља Пра во слав ној цр кви про стор за пи та ња свр сис ход но сти 
ње ног при су ства и ми си је у за тво ри ма, али отва ра про стор за те о ло шко про ми
шља ње цр кве не прак се уну тар ових мар ги на дру штва где се на ла зе бра ћа и се стре 
ко ји по тре бу ју реч уте хе и на де. 

16.30-18.30 Те о ло ги ја и по ли ти ка
  Из бје глич ка кри за: те о ло шке и по ли тич ке ко но та ци је

  Уче сни ци: муфтија Салем еф. Дедовић, доц. др Зоран Деврња, 
  проф. др Миле Ласић
  Мо де ра тор: доц. др Растко Јовић

Из бе глич ка кри за ко ја је за хва ти ла це ло куп ну Евро пу, а по нај ви ше бо га те зе
мље ЕУ, до во ди нас пред мно го пи та ња. Не ка од тих пи та ња су без бе до но сне 

при ро де, али нас за ни ма још и то да уо чи мо ко ли ко ће из бе гли це (или ими гран ти) 
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из ме ни ти сли ку Евро пе у кул ту ро ло шком, по ли тич ком и ре ли гиј ском сми слу. Са 
дру ге стра не, ова кри за је по ка за ла и кри зу са ме Евро пе – тј. не до ста так со ли дар
но сти и по вла че ње го то во свих чла ни ца пред од го вор но шћу. Од го вор ност пред 
дру гим чла ни ца ма ЕУ за љу де ко ји са да го то во да не ма ју куд да оду, али и соп стве
ну од го вор ност за не по треб не ин тер вен ци је у Се вер ној Афри ци и Си ри ји ко је су 
и до ве ле до по кре та ста нов ни штва. На ши про сто ри су та ко ђе све до ци ова квих 
ин тер вен ци ја (БиХ, Ср би ја) а њи хо ве по сле ди це се осе ћа ју још и да нас. Мо жда 
смо баш због то га по зва ни ји да раз го ва ра мо о овим пи та њи ма, као др жа ве ко је су 
има ле кри зу и као на ро ди ко ји је жи ве сва ко днев но.

Со ли дар ност се по вла чи док љу ди на ди ру ка ЕУ, те нам се сто га на ме ће пи
та ње ко ли ки су на ши ка па ци те ти, на овим про сто ри ма, да ства ра лач ки чи ни мо 
све ка ко би смо пред у пре ди ли не ке бу ду ће кри зе на на шем бал кан ском под руч
ју. Сто га ова три би на не пред ста вља са мо ла мен ти ра ње над суд би ном Евро пе, 
суд би ном ими гра на та или удоб но кри ти ко ва ње свих и сва ко га. Пре би се ре кло 
да је из бе глич ка кри за оки дач ко ји би тре ба ло да нас по кре не ка но вим пи та
њи ма и но вим од го во ри ма: Где је да нас ре ли ги ја и ко ји је њен зна чај? Да ли 
је со ли дар ност хри шћан ска вред ност? Ка кве су на ше мо гућ но сти да по ка же мо 
мо же ли се бо ље и ква ли тет ни је би ти чо век? По сто је ли европ ске вред но сти 
да нас, у све тлу кри зе?

19.00-20.00 Про мо ци ја књи ге доц. др Дар ка Ђо га Гно стич ки мит и  
  мит о гно сти ци зму  (Град ска би бли о те ка)

СУ БО ТА (6. фе бру ар)

11.30-13.30 Те о ло ги ја и кул ту ра
  Умјет ност у хра му

  Уче сни ци: епископ проф. др Максим Васиљевић, 
  архимандрит Иларион Лупуловић, проф. др Оливер Томић
  Мо де ра тор: Та ма ра Рај ко вић

Те о ло ги ја и кул ту ра, под мно штвом њи хо вих ва ри је те та, по не кад ско ро и као 
си но ни мич ни пој мо ви, омо гу ћа ва ју да се раз ма тра це ло куп на ствар ност. Има

ју ћи у ви ду ту мо гућ ност нај ши рег по и ма ња, па чак и те жњу ка уво ђе њу у но ву 
ствар ност, на ро чи то под пој мом те о ло ги ја, у овом слу ча ју по ла зи мо од не по сред не 
 фи зич ке ре ал но сти, уже схва та ју ћи на чел не пој мо ве, а на ро чи то по јам кул ту ра 
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и у окви ру ње га умет ност. У том сми слу, умет ност и ње ну уло гу, у мно гим ње
ним ви до ви ма (просторном, визуелном, аудитивном, сценском, дигиталном...), и 
са њи хо вим про жи ма њи ма, по сма тра мо у (хри шћан ском) хра му, као са крал ном 
про сто ру, по себ но у вре ме бо го слу же ња, а на ро чи то у вре ме Ли тур ги је, као цен
трал ног бо го слу же ња Цр кве, ко је осве ћу је упра во и про стор и вре ме. Уо би ча је но 
или не, храм би, да кле, у овом кон тек сту озна ча вао не са мо из ве сну про стор ну, 
не го и вре мен ску ка те го ри ју.

По ку ша јем са гле да ва ња та ко до жи вље не умет но сти у по ме ну том схва та њу 
хра ма, на ро чи та на ме ра је да се за од го во ри ма на са вре ме ну про бле ма ти ку у овом 
контексту тра га и ван уо би ча је не ар хи тек тон ске и дру ге фор ме, уста ље ног умет
нич ког кли шеа и ре ли гиј ске ру ти не. При том, под јед на ко ва жно је сте раз мо три ти 
ути цај и уно ше ње умет но сти у храм, као и њен ути цај, из но ше ње, од но сно ода
ши ља ње из хра ма ка ње го вој око ли ни, ре ги стру ју ћи, уко ли ко је мо гу ће, и евен
ту ал ну ме та мор фо зу од ре ђе не умет но сти при том про це су, и то у оба сме ра, па и 
у дво стру ком сми слу: ути цај јед ног са крал ног из ра за на дру ги та кав из раз, као и 
уза јам ни ути цај са крал не и се ку лар не умет но сти. Та ко ђе, од зна ча ја за ши ру јав ну 
сфе ру био би по глед на умет ност у хра му кроз про шлост, са да шњост и бу дућ ност, 
то је сте кроз исто ри ју, а од по себ ног зна ча ја за те о ло ги ју, са гле да ва ње те умет но
сти на ре ла ци ји исто ри је и веч но сти.

16.30-18.30 Те о ло ги ја и еко но ми ја
  Мо рал и еко но ми ја

  Уче сни ци: проф. др Даница Поповић, проф. др Данијел Цвјетићанин, 
  доц. др Владислав Топаловић
  Мо де ра тор: доц. др Марко Ђого

Однос морала и економије је колико провокативна толико и комплексна тема 
будући да се ради о нечем што би се могло описати као једначина са више 

промјењивих варијабли са обје стране знака (не)једнакости. 
Наиме, како је то још старогрчки филозоф Хераклит спознао, не постоји мо

рал као објективна, непромјењива категорија, већ је он, у зависности од степе
на друштвеног развоја, различит у различитим временима и крајевима. Можда 
најбољи примјер промјене моралне норме у релативно кратком временском пе
риоду је управо наше друштво. Иако је и данас већи број грађана подозрив према 
приватном предузетништву ипак је доминантни однос нашег друштва ка прив
ређивању позитиван, што значи да се у релативно кратком року морална норма 
промјенила. 

Трећи годишњи скуп 
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Такође, не може се говорити о економији у једнини. Заправо, у економији су 
одувијек постојале различите струје мишљења, које данас називамо економским 
школама, а које су почивале на врло различитим постулатима из којих произилазе 
врло разноврсна рјешења и препоруке за максимизирање друштвеног благостања. 
Тако се за једну филозофскоекономску школу може сматрати чак и марксизам, 
док се на другом крају спектра налази анархолиберализам. 

И код нас и у свијету широко је раширено мишљење како је економија која се 
заснива на капитализму, чак и на његовим најблажим облицима као што је европ
ски социјални модел, суштински супротстављена хришћанском моралу.

Међутим, један овако уопштен закључак колико год на први поглед дјеловао 
општеприхваћеним, подложан је бројним критикама. Прије свега, овакво виђење 
у потуности побија становиште Макса Вебера изнесено у књизи Протестантска 
етика и дух капитализма, према коме су управо морална начела својствена неким 
струјама хришћанства (у овом случају протестантизму) биле фактор који је довео 
до успона капитализма. Међутим, и хришћански морал је врло широк појам, бар 
када се ради о односу према привређивању, те би се са лакоћом могао разбити на 
мање цјелине (однос према привређивању код католика, православних, протеста
ната). Чак и унутар таквих ужих категорија постоје покрети са врло различитим 
односима према овим питањима што свједочи о скоро недокучивој комплекснос
ти теме. Додуше, постоје и виђења према којима скуп моралних начела унутар 
било које религије, иако у великој мјери обликује културу неког друштва, није 
фактор који доминатно детерминише економски развој.

Ипак, сва изнесена релативизација не може да побије чињеницу о постојању 
широко прихваћеног виђења према којем постоје непремостиве супротставље
ности између хришћанског морала који се базира на алтруизму, с једне, и еко
номије, с друге стране, што се објашњава неспојивошћу homo economicusa као 
утилитаристичког бића са човјекољубљем, својственом хришћанству („који хоће 
да ти узме хаљину, подај и кошуљу“, Лк. 6, 29). Овакво виђење сеже чак дотле да 
је широко прихваћено стајалиште да тамо гдје почиње економија престаје морал, 
те vice versa.

Питања која треба размотрити су сљедећа: да ли homo economicus постоји, те 
да ли је његово постојање на било који начин у супротности са, прије свега, право
славном етиком; каква је импликација односа православне етике према слободи 
економског дјеловања на динамизам привредног развоја, те да ли јачање право
славне етике у друштву може бити фактор бржег привредног развоја?

Теологија у јавној сфери
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НЕДЈЕЉА (7. фе бру ар)

09.00  Света Архијерејска Литургија (Храм Светог Преображења)

Трећи годишњи скуп 
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Како водити продуктиван дијалог

Дијалог је разговор двају или више учесника који о предмету разговора 
имају различита гледишта. Основни смисао дијалога је да кроз раз

мену мишљења и процену аргумената учесници у дијалогу уче једни од 
других и тако се мењају, развијају и напредују. Ово је могуће само ако је 
главни мотив учесника у разговору непристрасно долажење до истине, а 
не упорна одбрана властитог становишта. Но, уколико смо унапред убеђе
ни да једино ми поседујемо апсолутну истину у коју поштопото треба да 
убедимо нашег саговорника, или да по сваку цену побијемо његово миш
љење, до правог дијалога неће ни доћи. 

Дијалог није свађа. Током дијалога сваки учесник треба пажљиво да 
слуша оног другог, отвореног ума и са што већом наклоношћу, покуша
вајући да његово становиште разуме што јасније и ако је могуће „изнутра“. 
На тај начин он ће не само задобити правилније схватање позиције свог 
саговорника, него ће, уколико је истинољубив, морати повремено да про
мени и сопствено становиште. А таква промена, иако може бити и узнеми
рујућа, може резултовати и позитивном трансформацијом.

Искуство дијалога нас учи следеће:

1. Основна сврха дијалога је трагање за истином, и (током 
тог трагања) учење, ширење видика и интелектуално раз
вијање у доживљавању и разумевању стварности. И док се 
са јаким разлозима мења нечије становиште, мењам се и он 
сам. Према томе, у дијалог се ступа ради сопственог учења, 
развијања и мењања, а не да би се саговорник приморао на 
промену. Такође, онај који је дијалогом промењен, касније 
ступа у дијалог са ранијим истомишљеницима да би са њима 
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поделио плодове дијалога који га је променио. Једино тако 
целокупна заједница може да учи и да се мења и да се на тај 
начин креће напред.

2. Сваки учесник дијалога мора у дијалог ступати часно и ис
крено. Мора се тачно знати у ком правцу води поверење или 
неповерење у ово или оно учење, у становиште, у традицију, 
у ауторитет. Такође, са којим деловима сопствене традиције 
учесник у дијалогу има мање или веће потешкоће. У правом 
дијалогу нема места за лажно представљање. Саговорници, 
такође, с правом очекује исту искреност једни од других. 

3. У часном дијалогу не смемо наше идеале супротставља
ти саговорниковој пракси, него идеале идеалима, а праксу 
пракси.

4. Сваки од саговорника треба да дефинише сопствено ста
новиште. Нпр. хришћанин ће одредити шта то значи бити 
хришћанин; муслиман ће одредити шта то значи бити мус
лиман; атеиста ће одредити шта то значи бити атеиста, итд. 
Остали учесници у дијалогу могу само описати своје утиске, 
нпр. како њима као нехришћанима споља изгледа хришћа
нин, како неатеистима споља изгледа атеиста, итд, итд. На
даље, пошто је дијалог жив и динамичан догађај у којем сва
ки од учесника учи, он (хришћанин, атеиста, либерал, тра
диционалиста, итд) ће мењати, проширивати и продубљи
вати и сопствено одређење. И обратно, онај ко је одређен од 
стране свог саговорника, треба моћи себе да препозна у том 
одређењу, иначе ће његов саговорник уместо са њим водити 
дијалог са својим сопственим предубеђењима. 

5. Сваки учесник у дијалогу би требало да стартује без прет
поставки о томе где су тачке разилажења са својим саговор
ником. Током дијалога требало би да свог саговорника слу
ша отворено покушавајући да се са њим сложи све дотле док 
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задржава интегритет традиције или становишта које загова
ра. У оној тачки где се са њим апсолутно не може сложити не 
нарушавајући сопствени интегритет, налази се права тачка 
њиховог неслагања (за коју се често испостави да није она 
за коју смо некритички на самом почетку мислили да јесте). 

6. Дијалог се може одвијати само у атмосфери узајамног пове
рења. Стога може бити мудро не дотицати најтеже проблеме 
на самом почетку, него расправити прво оне за које постоји 
највише изгледа да могу резултовати узајамним слагањем, 
не би ли се тако успоставило поверење међу саговорници
ма. Тек потом, како то поверење расте, треба постепено рас
прављати и о осетљивијим питањима око којих се није тако 
лако сложити. 

7. Сваки учесник у дијалогу мора макар покушати да се стави у 
позицију свог саговорника и да тиме покуша да његово ста
новиште искуси „изнутра“. Будући да се ниједно, а поготово 
религијско, становиште не тиче само ума него исто толико и 
срца, да би се схватило шта једно такво становиште заиста 
заступа, мора се, барем хипотетички, „поверовати“ у њего
ве темељне исказе. На тај начин ће се и само саговорниково 
становиште боље разумети и тачке узајамног разилажења 
јасније показати. 

8. Учесници у дијалогу морају бити (барем минимално) само
критични, како према себи, тако и према становишту или 
традицији коју заступају. Недостатак смокритике имплици
ра да такво становиште већ унапред поседује све исправне 
одговоре, а такав став дијалог чини не само непотребним 
него и немогућим. Шта током дијалога можемо научити од 
саговорника ако позиција коју заговарамо никада није по
грешила и ако на сва питања има(мо) исправан одговор? 

В.П.


