
Антитеизам 

 

Атеизам, као неверовање у божанску егзистенцију, може бити интелектуална и 

егзистенцијална база за многе идеологије. Баш као што са друге стране то може бити и став 

да Бог постоји. Мало је људи којима лични став „Бог постоји“ или „Бог не постоји“ не утиче 

на даљи поглед на свет. Једна од идеологија којој атеизам представља базу јесте антитеизам. 

Антитетизам значи противништво вери или богоборство. Антитеисти су атеисти коју 

сматрају да је религија негативна, чак и веома опасна појава и да због тога не треба да 

постоји. Неретко, антитеизам прераста у активизам и својеврсно мисионарство атеизма 

против религије. Као и свака идеологија која у свом хабитусу има негацију другог, 

антитеизам је праћен лепезом екстремизма. Та лепеза се протеже од вербалног и 

интелектуалног, па до систематског и физичког екстремизма. И тада атеизам заиста личи на 

религију, у оном њеном негативном, идеолошком пројављивању.  

Ако ствари схватимо тако, да ни вера ни атеизам не могу, у интелектуалном смислу, 

претендовати на апсолутност свога става, онда верник и атеиста не могу бити ни у каквом 

сукобу. Ни вера ни невера нису једино могућа опција, већ једна од опција погледа на 

смисленост света. Отуда, верник и атеиста имају поштовање према ставу оног другог. И то 

треба јасно истаћи – вера и атеизам јесу утемељени на људској словесности и слободи. Не 

постоји начин да се дође до исљкучивог става, уколико инсистирамо на интелектуалном 

поштењу. Онај ко би веру или неверу поставио као једино интелектуално поштену опцију, 

прешао би са словесног на идеолошко подручје, у неки од степена екстремизма. Зато, није 

зачуђујуће што острашћени бранитељи вере личе на острашћене бранитеље атеизма. 

Острашћеност је моменат удаљавања од словесности и интелектуалног поштења. Она је 

лишена аргумената јер је заслепљена убеђеношћу у апсолутну исправност свог става. 

Уместо јаких аргумената имамо грубе речи. Због тога је тешко или немогуће дискутовати 

са таквим људима. Њихови умови као да су закључани.  

Као и свака идеологија која нагиње ка епистемолошком монизму – ка ставу да је истина 

једна, а да је конкретна идеологија поседује – антитеизам је тоталитаран. Тоталитарност, 

будући да она не трпи другост и другачијост, неизоставно прате агресивност и есктремизам. 

Таквом, идеолошком ставу склона је и религија. Када људи своје појмове, за које чврсто 

верују да су неупитне истине, уздигну на пиједестал божанства, имамо религијски 

екстремизам и агресивност. Тада се рађа онај умишљај – ја сам у праву а ти ниси – који 

нужно води у конфликт. Уколико таквом мишљењу придружимо апаратуру силе – ето 

систематског прогона неистомишљеника. 

Професор Докинс није у праву када тврди да је религија узрочник људских сукоба и готово 

свакога зла у свету. То је типичан антитеистички став. Није религија крива као таква, већ 

управо тоталитарни начин мишљења. Наравно, религија уме да тако и мисли, али не мора 

нужно. Хришћанство има потенцијала да изађе из таквог размишљања. У хришћанству 

истина бежи појмовности и мишљењу. Она се поистовећује са бићем, са постојањем. 

Христос није рекао – ово је истина, већ – Ја сам истина (Јн 14, 6). Јединство на које позива 



Христос није монистичко и тоталитарно, већ по узору на јединство Свете Тројице (Јн 17, 

21). Јединство које не укида појединачност и мноштвеност већ га подразумева. Чак и на 

тако шкакљива питања попут оног – хоће ли се спасити и нехришћани, хришћанство има 

потенцијала да одговори не упадајући у тоталитаризам. Христос говори: „У кући Оца мојега 

станови су многи.“ (Јн 14, 2). Али и ово: „А од свакога коме је много дано, много ће се и 

тражити…“ (Лк 14, 48). Такође, прича о талантима (Мт 25, 14-30), представља добру основу 

за излазак истинитости из тоталитарног монизма. Зато и не чуди Христова заповест: „Не 

судите, да вам се не суди.“ (Мт 7, 1). 

Хришћански Бог оставља људском сазнању слободу, чак и у убеђености да Бог не постоји. 

Уколико љубав кроз веру није пут ка познању Бога, Бог заиста заувек остаје непостојећи. 

Како то Свети Августин и каже: „Quem tamen nisi iam nunc diligamus, numquam videbimus.“ 

(Ако га (Бога) већ сада не љубимо, никада га нећемо видети.) 

Не мора, дакле, религија нужно да буде узрочник сукоба са другим и другачијим. Оно што 

је основни генератор тог сукоба јесте тоталитарни начин мишљења. А у тај начин мишљења 

може бити обучена и вера и невера. Атеизам не мора нужно да води у сукоб са вером, али 

антитеизам да. Атеиста, као и верник, у строгом интелектуалном смислу по питању Божије 

егзистенције је агностик. Свестан је да став Бог постоји или Бог не постоји захтева један 

слободни скок ка једној од опција – без икакве могућности да се изабрани став ушушка у 

доказивост. Међутим, антитеиста наступа са ставом поседовања неупитне истине да Бог не 

постоји. Отуда, антитеизам са мањом или већом дозом ароганције и презрења гледа ка вери. 

Он је сматра заблудом. Наслов Докинсове књиге сведочи о томе – The God Delusion (Заблуда 

о Богу). Та интелектална суровост се представља не као суровост већ као научни реализам. 

По Докинсу, наука очигледно нужно води у атеизам. Ипак, као што смо раније показали, та 

тврдња је неозбиљна. Интелектуално је непоштена. 

Као и свака идеологија која наступа као тоталитарна, са ставом искључења другог и 

другачијег, антитеизам представља опасност. Он може бити у својој soft варијанти какву 

срећемо код професора Докинса. То је борба кроз говор и писање, кроз предавања, 

дискусије и дебате. На нашим просторима, активно је удружење „Атеисти Србије“ које 

заступа антитеистичке ставове. Наведено удружење своју тоталитарност у мишљењу 

показује, на пример, у дискусијама о секуларном уређењу државе. Заступају став да постоји 

један и јединствени појам секуларности, по којем је држава од Цркве одвојена у апсолутном 

смислу, без икаквог простора за комуникацију или сарадњу. Такав модел је врло сличан са 

оним у бившој СФРЈ. Није ништа спорно да се неко залаже и за такав модел секуларности. 

Међутим, јесте спорно када мисли да је то једини модел, а да сви други модели, који постоје 

у искуству европских држава, представљају кршење принципа секуларности. Проблем је, 

дакле, тај тоталитарни начин мишљења. Такав начин мишљења сигурно води у неки облик 

конфликта. Са вербалног, често малограђанског и простачког (поготово у нашем, домаћем 

искуству), антитеизам може да прерасте у озбиљну антиљудску идеологију, у својеврсну 

hard варијанту. Антитеизам је један од стубова идеолошких прогона какве смо видели у 

некадашњим комунистичким земљама, укључујући и нашу (бивша СФРЈ).  



На крају, долазимо до става професора Докинса – да су људи чинили злочине у име Бога а 

никада у име атеизма. Тај став је вешто камуфлирање правог мотиватора зла у људским 

умовима. А тај мотиватор је тоталитарни начин мишљења, који може попримити било 

религијско, било атеистичко или секуларно обличје. Тако, људи су једни друге убијали и у 

име има Бога и у име нема Бога. Сетимо се само Јакобинаца… Није ту мотиватор била нити 

вера нити атеизам, већ став ја сам у праву а ти ниси. Та невероватна потреба да се људи, 

сви и без разлике укалупе у једно и исто. Тоталитарна искључивост која пројављује оно 

анти. Антидруго и антидругачије. Идеологија која није способна да у појам јединства 

укључи и појам мноштвености. Таква, антитеистичка идеологија се врло лукаво данас 

пласира под плаштом тзв. научног реализма. Свакако, наука нема ништа са тим. 
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