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РЕЛИГИЈСКА И ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 

Однос религијске и етничке припадности анализирамо на примеру српских исељени 
ка у Чикагу и српске мањине у Батањи. Фокус је на успостављању, очувању и испоља 
вању етничког заједништва преко религиозних индивидуалних и колективних ритуала 
и празника које чланови групе уочавају и одабирају као најзначајније за њихов етнички 
идентитет. 

Кључне речи: религија, етничност, ритуали, празници. 

Однос религије и етноса незаобилазна је тема све бројније литературе о етниците 
ту  у  којој  се,  без  обзира на  различитост  теоријских приступа,  вера  често наглашава 
као једна од најважнијих одлика етничког заједништва 1 . Релација између религијске и 
етничке  припадности  у  раду  се  разматра  на  примеру  српских  исељеника  у  Чикагу 
(САД) и српске мањинске групе у Батањи, малом месту у мађарској провинцији Бе 
кеш. Анализом  су  обухваћени индивидуални и  колективни ритуали и празници које 
припадници две различите групе у дијаспори уочавају и одабирају као најзначајније у 
успостављању, очувању и изражавању свог замишљеног етничког заједништва и раз 
личитости. Осим тога, разматрамо религијско понашање и ставове казивача о улози 
вере у очувању етничности, као и узроке који су довели до различитог поимања вер 
ске и етничке припадности у синхронијској и историјској перспективи. 

Хришћанство,  па и православље,  као и остали велики монотеистички системи, у 
основи  је универзалистичка религија,  јер  је бог носилац општих људских вредности. 
Међутим, у контакту са одређеним културним, економским и посебно политичким усло 
вима, оно подстиче и национална, односно етничка осећања. Осим тога, за разлику од 
римокатоличких, православне цркве се данас већином јављају као националне цркве. 
Историјски и друштвени значај Српске православне цркве у формирању и развоју срп 
ског националног идентитета од успостављања српске средњовековне државе до данас 
је несумњив. У прошлости, Срби су православну веру сматрали битном, па чак и најва 

1 О религији и етничности видети на пример: T .   Smi th , Religion and Ethnicity in America, American Hi 
storical Review 83 (1978), 1155  1185, D .   Dr l j a ča , Przvnaležnosć religijna jako podstawa tožsamo  ci etnic 
znej (na przykladzie Muzulmanow w Serbii), Sprawy Narodowosciowe Seria nowa  t  II/1993/2. 1/2, Poznan 1993, 
127134; О истом проблему код Срба у дијаспори расправљали су и М.  ЛукићКрстановић, Срби у Ка 
нади, Живот и симболи идентитета, Београд 1992, 192  194, Младена  Прелић,  Срби у селу Ловра у Ма 
ђарској током XX века, Будимпешта 1995.
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жнијом одликом свог етничког/националног идентитета, често поистовећујући верскуи 
националну припадност. Чак и данас у народним представама православље није само 
једна од одлика Срба, већ често ињихов духовни темељ 2 . Такво схватање верске и наци 
оналне припадности већином је пренесено уобе дијаспоре, али сунова средина, измење 
ни услови живота и различите промене, које су се дешавале и у друштвима пријема и у 
нашим етничким заједницама, захтевали редефинисање тог односа. 

Организован религиозни живот Срба у дијаспори почиње оснивањем православ 
них цркава. Време досељавања Срба у Батању није поуздано утврђено, али се сматра 
да се у већем броју  јављају после Велике сеобе Срба 1690. године. О првим данима 
њиховог религиозног живота мало се зна, али је познато да су Срби у Мађарској, од 
досељавања,  имали  одређене  привилегије  које  су  у  различитом  степену  обухватале 
право на исповедање православне вере и црквену самоуправу. Претпоставља се да су 
Срби  у  Батањи  своју  богомољу  имали  већ  у  првим  деценијама XVIII  века.  Наиме, 
према Парохијском летопису постојала  је  једна мања црква од плетери, пре богомо 
ље, грађене у периоду од 1793. до 1797. године. Црквене матице воде се у Батањи од 
1775.  године,  а 1743. године  је у оквиру цркве организована и Месна српска право 
славна вероисповедна основна школа. Срби и Румуни у Батањи су све до 1869. године 
имали заједничку цркву, 3  јер су се и Румуни до 1864. године налазили под јурисдик 
цијом Карловачке митрополије. 4 Године 1927. у Батањи је изграђен парохијски дом, а 
многе културне установе: певачко друштво, земљорадничка и женска задруга, српска 
читаоница и др. такође су биле укључене, мада на различите начине и у неједнаком 
степену, у религиозни или социјални рад парохије. 5 

Црквени живот Срба у Батањи замире од 1945. године, када Мађарска постаје со 
цијалистичка држава у којој се јавно прокламује атеизам. Тада се српска вероисповед 
на школа  одваја  од цркве и постаје  српска  световна мањинска школа. Постепено се 
гасе и остале организације, а религиозни живот је крајње редукован, прикривен, па и 
тајан. С падом социјализма у Мађарској долази до оживљавања религијске свести, па 
и успостављања нових односа између српске цркве, школе и осталих српских мањин 
ских организација у Батањи. 

Миграција Срба у Чикаго знатно  је млађа и  јавља се крајем прошлог века. Први 
досељеници, малобројни да би основали своје посебне цркве, одлазили су на богослу 
жења других православних група, најчешће Грка и Руса. Понекад, кад  је у колонији 
био наш свештеник, изнајмљиван је простор у којем је обављано богослужење. Тако 
је још 1885. године организовано „Грчко словенско православно дружество“, на чији 
захтев 1892. године Београдски патријарх шаље архимандрита Фирмилијана. У једној 
изнајмљеној кући претвореној у капелу, он одржава богослужења на која, поред Срба, 
долазе и Руси и Грци 6 , али он убрзо одлази и колонија поново остаје без свештеника. 
Прве сталне црквеношколске општине успостављају се тек 1905. и 1919. године из 

2 Д.  Бандић, О народном православљу данас  истраживања у ваљевском и крушевачком крају, Етно 
антрополошки проблеми 9, Београд 1992, 63  69. 

3 Парохијски летопис српске православне црквене општине у Батањи, 17. 
4 Љ.  Церовић, Срби у Румунији, Нови Сад 1991, 154. 
5 Парохијски летопис, н. д. 7, 12, 13, 17. 
6 Holy Resurrection SOC 19051975, Consecration, Chicago 1975, 4  5.
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градњом две цркве:  једне у северном, а друге у јужном делу града. 7 Оне су се, међу 
тим,  налазиле  под  јурисдикцијом  Руске  православне  цркве.  Због  многих  финансиј 
ских и организационих проблема, али првенствено из страха од етничког и културног 
одрођавања, наши исељеници и свештеници стално су покушавали да своје парохије 
издвоје и ставе под патронат патријаршије у Београду. 8 Различитипроблемиудомови 
ни, али и партикуларни интереси у колонији, осујећивали су њихове напоре, па је циљ 
остварен тек 1927. године, када је званично основана Српска православна црква у Аме 
рици  под  јурисдикцијом  Београдске  патријаршије. 9  У њен  састав  одмах улазе и  обе 
српске црквеношколске општине у Чикагу. 

Крајем 1963. и почетком 1964. године настаје расцеп у Српској православној цр 
кви у Америци. На једној страни биле су присталице јединства са српском православ 
ном црквом у Београду такозвани федералци, а на другој страни  присталице издваја 
ња и оснивања самосталне Српске православне цркве у Америци такозвани расколни 
ци. Раскол је изазвао велике сукобе у етничкој заједници, па и у појединим породица 
ма, али није био изазван религијским факторима, а отклоњен је тек 1990. године. 

Срби у дијаспори желели су да очувају свој начин живота, културну и верску тра 
дицију у неизмењеном облику. То, међутим, није било могућно, па у тежњи за очува 
њем самобитности, у новој средини долази до издвајања само елемената религиозне и 
културне баштине који на најбољи начин изражавају специфичност њиховог заједни 
штва.  У  новом  окружењу одабирају  се  елементи  који  су  симбол,  или  се намећу  као 
симбол њиховог јединства и различитости, али и изражавају континуитет са пренесе 
ном и запамћеном традицијом која их повезује са прецима и на тај начин симболизује 
и укорењеност у новој средини и непрекинуте везе с матицом. Религија управо пред 
ставља непресушан извор из којег група може да црпи такве етничке симболе. 

Познато је да се многе етничке групе удружују и на основу конфесионалне припад 
ности,  па  у  том случају вера постаје етничком карактеристиком дате групе. „Високо 
усавршена ритуална и церемонијална пракса заједно са религиозном литургијом слу 
же као стална реафирмација идентитета; они заједно појачавају осећај заједништва и 
на  видљив  начин  одвајају  вернике  од  других  религиозних  група“. 10  С  друге  стране, 
православна  вера  одваја Србе у дијаспори од већинског католичког или протестант 
ског  становништва,  па  како  испуњава  и  означавајућу  и  диференцирајућу  функцију, 
можемо  је  сматрати  симболом њиховог  етничког  идентитета.  Дакле, Српска право 
славна вера је симбол заједништва, али, схваћена као „национална“ религија, она не 
пружа Србима у Чикагу и Батањи  само религијско  јединство и различитост, већ им 
омогућава и етничку идентификацију. 

Осим вере  као целовитог  система,  такву функцију имају и различити видови об 
редне праксе. У религиозној пракси Срба у дијаспори, међутим, уочавају се различите 

7  Споменица СПЦ Воскресенија Христова,  19051955, Чикаго 1955,  6162  и Fiftieth Anniversary 1919 
1969, St Archangel Michael SOCh, South Chicago 1969, 112. 

8 Детаљније о проблемима српских парохија у Америци под јурисдикцијом Руске цркве и напорима за 
њихово издвајање видети у  Сава ,  епископ  шумади јски , Историја Српске православне цркве у Амери 
ци и Канади 18911941, Крагујевац 1994. 

9  Споменица, Тридесетогодишњица СПМ Св. Сава и шездесетогодишњица СПЦ у Америци, Либерти 
вил 1953, 69. 

10 C.  Young, The politicsof Cultural Pluralism, Madison 1976, 52.
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промене. С једне стране, јавља се опадање религиозности и модификација обичаја, а, 
с друге стране, етнификација религијске баштине и религизација културне баштине. 

Бројни наши верски празници имају и  у матици и  у  дијаспори  специфична обе 
лежја. Нека од њих се у дијаспори издвајају и преко многих процеса модификују, по 
стајући  и  етнички,  а  не  само  религиозни  симболи.  Најпре  настаје  симплификација 
обичаја  сажимањем обредне праксе,  скраћивањем времена прослављања, губљењем 
појединих обредних реквизита, уједначавањем различитих локалних традиција прене 
сених из завичаја и уношењем елемената примљених у новој средини, а затим укло 
пљених  у  традиционалну  обредну  праксу.  На  тај  начин  „дотерани“  видови  обредне 
праксе  и њихови  елементи  поново  се  у  заједници кодификују и  глорификују:  „То  је 
традиција, тако су радили наши стари, само је тако правилно." У мултиетничким сре 
динама,  пак,  у  сучељавању  с  другачијим  и  страним  верским  традицијама,  у  свести 
житеља дијаспоре они постају традиционално српски, етнички, а не само верски еле 
менти,  односно  израз  и  симбол њиховог  специфичног  заједништва  и  различитости, 
солидарности и посебности. Таквим и сличним поступцима првенствено се етнифику 
ју поједини  ритуали. На пример. ритуално уношење и ложење бадњака уочи Божића 
у  свести Срба у Чикагу није само религиозни обичај, већ ексклузивно српски  јер их 
одваја и од других православаца. За Србе у Батањи он, пак, нема такво значење, јер 
се одавно не практикује. Дакле, да би се неки религиозни елемент сматрао етничким, 
он мора бити укорењен и у традицији дијаспоре, а не само представљати баштину ма 
тице. 

Ореол српске посебности понекад добијају и целокупни верски празници. Познато 
је да је слава такво обележје за све Србе, док Божић и Ускрс имају ту функцију само у 
дијаспори. Поједини празници чак и у свом имену садрже етничко обележје: српска 
Нова година или српски, мађарски, односно амерички, а не католички или православ 
ни Божић и Ускрс. Наравно, не постоје две нове године, као ни два Божића и Ускрса, 
већ како Српска православна црква није прихватила нови грегоријански календар, то 
Срби те празнике прослављају у друго време и на нешто другачији начин, па се у све 
сти исељеника/мањинаца  јављају као  јединствено српски и у религијском и у етнич 
ком смислу. 

Исто тако, после пада социјализма, у Батањи се поново колективно и свечано про 
славља црквена слава. Осим богослужења у цркви и резања колача у црквеном дому, 
тога дана се приређује и више приредби, изложби, представљања књига, па се и цела 
прослава  етнификује  и представља  као  важан  традиционални и  културни догађај  не 
само за Српску заједницу у Батањи већ и за све Србе у области. Тако прослава и до 
бија  назив  Дан  српске  културе. 11  Интересантно  је  напоменути  да  су  и  у  Минесоти 
(САД) црквене славе Serbian day, док се у Герију као Српски дан прославља Видов 
дан. 12 

С друге стране, црква је заступљена или се јавља као организатор многих светов 
них манифестација, а поједини празници који се осећају као национални добијају ре 
лигиозне елементе. На тај дан се обавља богослужење у цркви, прослава се организује 

11 Српске народне новине 26. септембар 1996, 1. 
12 Д.  Дрљача , Сведеност имигрантске поткултуре Срба у САД на примеру српске етничке заједнице 

у Дулуту (Duluth), Минесота, Прилози проучавању етничког идентитета, Зборник радова ЕИ САНУ 20, Бео 
град 1989, 52.
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у црквеној дворани уз присуство и чинодејствовање свештеника, итд. На такав начин 
Срби  у  Чикагу  прослављају  Видовдан  и  краљев  рођендан,  а Срби у Батањи    годи 
шњице  Сеобе.  Осим  тога,  црквеношколска  општина  је  организатор  манифестације 
„Српски фестивал у Чикагу“, на сајмовима етничких група наши исељеници излажу 
многе религиозне реквизите или представљају религиозне ритуале. 

Наведени процеси утицали су на религиозност Срба у дијаспори и на промену пои 
мања односа између верске и етничке припадности чије многе варијанте можемо гру 
писати  у три веће категорије: а) поистовећивање религијске и етничке припадности; 
б) схватање религије као само једног од елемената културне баштине; в) негирање ре 
лигиозне и етничке повезаности. 

Поистовећивање верске и националне припадности у Чикагу је било најзаступље 
није код исељеника пре Другог светског рата, који су већином потицали из мултиет 
ничких  и  мултиконфесионалних  крајева  данашње Хрватске и Босне и Херцеговине; 
готово искључиво се  јавља код политичких емиграната непосредно после рата, мада 
није реткост ни код исељеника каснијих таласа и генерација. 13  Такво становиште нај 
боље илуструје однос исељеника према мешовитим браковима. Упитани какав је њи 
хов однос према могућности да њихова деца склопе брак са особама друге нације, а не 
што касније и са особом друге вере, већина је сматрала да је одговором на прво пита 
ње дала одговор и на друго питање. Слично мишљење је и код батањских Срба било 
врло раширено у предратном периоду, док се данас ређе среће, обично само код ста 
ријих верника. 

Међутим, у религијама у којима обичајноритуалне радње постају форма и симбол 
етничке особености временом се може јавити све веће нестајање верских уз наглаша 
вање етничких елемената, што утиче на појаву обредних и традиционалистичких ти 
пова  верника,  па и на  схватање религије као само  једног од елемената културне ба 
штине. 

Особе  које  се  сматрају  верницима и  у Чикагу и  у Батањи уочљиво  запостављају 
неке религиозне дужности. Знатан број исељеника нередовно одлази на богослужење, 
не упражњава молитву или пост, не причешћује се више година, па и деценија, иако 
то црква од верника строго захтева. Истовремено, они наглашавају да строго поштују 
све црквене празнике, представљајући такообредни тип верника, под којима се подразу 
мевају они који немају много верског знања и чија се религиозност испољава управо у 
упражњавању традицијом установљених верских обреда 14 . Такав вид религиозног по 
нашања у Чикагу је карактеристичан за такозване економске емигранте који се досе 
љавају из Југославије од 60их до 90их година овог века и за припаднике друге и тре 
ће генерације. 

С друге стране, уочљиво  је и нестајање религиозних елемената у начину просла 
вљања верских празника. Знатан број Срба у Чикагу који, на пример, очувању славе 
као  верског породичног празника придаје велики значај, ако слава падне у време за 
које црква прописује пост, ипак не посте. Затим није редак пример да на славама не 
ма жита, колача или изостаје његово обредно сечење, како у цркви тако и у кући. У 

13 Опширније о социоекономским карактеристикама различитих таласа и генерација Срба у Чикагу ви 
дети у М  Павловић, Срби у Чикагу, Проблем етничког идентитета, Београд 1990. 

14 В.  Павићевић, Социологија религије са елементима филозофије религије, Београд 1980, 168169.
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Батањи,  пак,  одржавање  празника  без  учешћа  цркве,  или  само  са понеким,  често и 
скривеним религиозним елементом готово да  је било правило у периоду до пада ко 
мунизма. Међутим,  у  тој  средини  срећемо  и  такозване  прикривене  вернике 15 ,  особе 
које су религиозне, упражњавају молитву, али само код куће и не одлазе у цркву. 

Наведене промене временом доводе до другачијег поимања вере и појаве такозва 
не секуларне религиозности. Један број Срба у дијаспори своју припадност правосла 
вљу  не  сматра  више  религиозном  опредељеношћу,  већ  само  делом  свог  културног, 
традиционалног наслеђа. Такво схватање односа религије и етничке припадности нај 
чешће се јавља код наших људи који се у Чикаго насељавају од 60  70их година до 
данас. Понекад се и они на Ускрс или Божић појаве у цркви. Неки, ипак, одводе децу 
у црквени дом да уче матерњи  језик, па и на веронауку, или чак и на богослужења, 
али сами на њих ретко улазе. Објашњење је најчешће да деца треба да се упознају са 
својом културном традицијом. Један исељеник и истиче да је за њега православље са 
мо део његове културне баштине, док његова осећања у суштини и нису религиозна. 
Индикативно  је, међутим, и да се и међу верницима тог типа у Америци ипак јавља 
релативно мали број оних који, на пример, нису крстили децу у православној цркви. 

На крају, у дијаспори се јавља и одређени број појединаца који поричу везу изме 
ђу верске и етничке припадности. Такво становиште се изражава на два начина: или 
изградњом  етничке  припадности  без  религијске  свести  или  схватањем  религије  као 
искључиво етичке категорије. Прво мишљење је карактеристично за атеисте. У Чика 
гу се они најређе срећу, док је у Батањи такво становиште најзаступљеније нарочито 
код  особа  које  су  се  осећале  и  изјашњавале  као  атеисти.  У  очувању  и  испољавању 
своје етничке припадности, они нагласак стављају на обележја која немају никаквих 
верских елемената, а то је најчешће језик. 

Ипак, најмање је Срба у дијаспори који веру посматрају само као етичку категори 
ју, односно лични однос појединца према богу, уз нагласак на монотеистички екуме 
низам. „Сви људи који верују у једног бога су браћа." Такво становиште обично исти 
чу особе који су промениле веру било из верских убеђења или ступањем у мешовити 
брак, што је чешћи случај, бар кад су у питању Срби у Чикагу. 

Анализа ставова о односу између религијске и верске припадности у обе дијаспоре 
показује да на њих углавном утичу генерацијска припадност, порекло, идеолошка уве 
рења, као и то да ли казивачи потичу или не потичу из мешовитих бракова. Осим то 
га, они зависе од типа црквене организације, као и од политичких кретања у етничкој 
заједници и ширем друштву. Високом вредновању улоге вере у очувању етничности у 
обе групе знатно је допринео и начин организације Српске православне цркве. У но 
вој средини црква је била принуђена да свој утицај шири на различите слојеве станов 
ништва чије су се потребе међусобно разликовале, али и да социјализује нове генера 
ције  следбеника. Покушавајући да  у  вези  са различитим верским, али и социјалним 
питањима и акцијама мобилише што већи број, ако не и све припаднике етничке гру 
пе, црква је, од свог оснивања, осим верске улоге имала и културнопросветну и соци 
јалну функцију, а парохије су установљаване као црквеношколске општине. У оквиру 
или под патронатом тих општина осниване су различите организације које су задово 
љавале социјалне потребе верника у новој друштвеној средини. Многа потпорна дру 

15 Исто, 170.
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штва у Чикагу, на пример, обезбеђивала су економску сигурност исељеника у првим 
данима после досељавања, хорови, спортска и фолклорна друштва, осим окупљања и 
дружења,  омогућавају  очување  завичајних  културних  елемената,  а  кола  српских  се 
стара  и  добротворна  друштва  пружају  могућност  каритативног  рада.  На  тај начин 
Српска православна црква је у дугом периоду, од оснивања па до 1945. године уБатањи 
и раскола 1963. године уАмерици, била једина организација која је окупљала и обезбе 
ђивала сарадњуразличитих сегмената српске етничке заједнице, било да супотицалииз 
различитих локалних и културних традиција у матици или да су припадали различи 
тим социјалноекономским слојевима и политичким опредељењима у дијаспори. 

Црква, међутим, није доприносила само етничкој мобилизацији српских заједница 
већ је утицала и на њихову хомогенизацију, унификацијом различитих локалних кул 
турних  традиција  и  редефинисањем  етничких граница. Како су исељеници у Чикагу 
потицали из  различитих  крајева  у њиховој  културној  традицији,  па и  веровањима и 
ритуалима,  уочаване  су  многе  разлике  које  је  српска  црква  покушавала  да  ублажи, 
ако  не  и  избрише,  кодификујући  симплификоване моделе  који  су  чак и  садржавали 
стране елементе нове средине, о чему је већ било речи. 

Осим тога, покушавајући да учврсти конфесионално заједништво, црква је асими 
ловала и  један број припадника других етничких група. На пример, стварањем своје 
самосталне, иако од осталих православних цркава непризнате цркве, макодонски исе 
љеници у Америци напуштају Српску православну цркву. Ипак, известан број остаје, 
од којих је данас већина етнички асимилована. Чак и кад није доводила до асимила 
ције, иста верска припадност је утицала на ублажавање етничке дистанце. Срби и Ру 
муни у Батањи сувише од сто година имали и заједничкуцркву, тако да, на пример, ни у 
најтрадиционалније време српске етничке заједнице мешовити брак с Румунима  није 
имао, а ни данас нема, негативну конотацију. Исто тако, велики број батањских Срба 
има бар неког у породици румунског порекла, деци се дају румунска имена, а у про 
слављању традиционално српских верских празника јављају се и румунски културни 
елементи. 

Осим тога, Срби у дијаспори живе у мултиетничким и мултикултурним средина 
ма, па су изложени и деловању других цркава и њихових верских традиција. Тако, да 
би  спречила  одлив  својих  чланова,  Српска  црква  у Америци,  на пример,  има  толе 
рантнији став према браковима Срба са неправославним супружницима, па дозвоља 
ва њихова црквена венчања без промене вере, али уз изјаву да ће деца бити васпита 
вана у православном духу. 

У Српској православној цркви у дијаспори јављали су се и дисхармонични проце 
си, односно супротстављене тенденције, које, међутим, обично нису биле изазване ре 
лигиозним, већ најчешће политичким, идеолошким разликама. Најкарактеристичнији 
пример је поменути раскол у Српској православној цркви у Америци, настао због раз 
личитих  политичких  опредељења,  културних  традиција  и  различитог  схватања дру 
штвене  улоге цркве  код предратних исељеника и политичких  емиграната  који  су  се 
доселили непосредно после Другог светског рата 16 . Политичка идеологија је и један од 
основних разлога  због  којег  замире  рад цркве  у послератној Батањи,  а  заједница  се 

16 Dj .  Vrga   and  F .   Fahey, Changes and Socioreligious Conflict in an Ethnic Minority Group, The Serbi 
an Orthodox Church in America, San Francisco 1975, 7071.
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дели на мањи број верника и већину, бар прокламованих атеиста. Ипак, црква се ни 
ту никада није одрекла ширења свог утицаја што јој се као могућност поново отвара у 
постсоцијалистичкој Мађарској. Поменуто је већ да се у Батањи после пада социјали 
зма  поново  колективно  и  свечано  прославља  црквена  слава,  али  под  називом  „Дан 
српске културе“. 17  Како у заједници постоји већи број атеиста, тиме је и њима омогу 
ћено не само да присуствују ритуалу већ и да се на известан начин и идентификују с 
њим. 

При анализи религијског понашања, међутим, посебно учешћа у обредима, треба 
имати на уму да оно може бити изазвано и конформизмом, односно жељом појединца 
да се не разликује од окружења и у етничкој средини и у ширем друштву. Код после 
ратних исељеника прве генерације и неких припадника друге генерације констатовано 
је извесно повећање религиозности у односу на период пре исељавања или у односу 
на њихове  родитеље, што  се најбоље огледа  у  редовнијем одласку на  богослужења, 
придавању већег значаја прославама појединих празника, као и у томе да децу кршта 
вају у цркви и родитељи који нису венчани у њој. Исељеници у Чикагу сматрају да су 
католици  и протестанти ревноснији  у испуњавању  верских дужности,  као и  да  је  то 
вредност која се у ширем друштву негује и високо вреднује. Такви ставови могли су 
код њих да изазову  већу  везаност за цркву, док  је манифестно исказивање религио 
зности код послератних политичких емиграната, пак, могло бити изазвано и политич 
ким уверењима, односно наглашеним дистанцирањем, па и протестом, против соција 
листичког режима и његове идеологије у тадашњој Југославији, због чега су је и напу 
стили. Слично и Срби у Батањи, у највећој мери, бар декларативно, напустили су ре 
лигију управо да се не би одвајали од прокламованог атеизма у ширем друштву. По 
требно је имати на уму и да се сви људи не понашају конформистички, па су и понеки 
Срби у Батањи неслагање са атеизацијом друштва јавно исказивали управо одласком 
у цркву. 

Очигледно је, дакле, да је међу исељеницима у Чикагу Српска православна црква, 
посебно у послератном периоду, обезбедила већи утицај него у мањинској групи у Ба 
тањи, првенствено због тога што је у Америци, осим верске улоге испуњавала и више 
просветнокултурних и социјалних функција, док је у Батањи од Другог светског рата 
све  доскора  представљала  само  верску  установу  у  социјалистичком  и  атеистичком 
друштву. 

На крају, можемо закључити да Срби у Чикагу и у Батањи однос између религиј 
ске и етничке припадности најчешће схватају и интерпретирају тако што их изједна 
чавају или што веру сматрају делом културне традиције. Процеси који су до тога дове 
ли  пре  свега  су:  одабирање,  симплификација  и  глорификација  појединих  обреда  и 
празника, етнификација религијских и религизација етничких обичаја, као и покушаји 
хомогенизације етничке заједнице уједначавањем локалних традиција и редефиниса 
ње етничке дистанце према другим народима. 

Mirjana PAVLOVIĆ 

RELIGIOUS AND ETHNIC ATTACHMENT 

17 Српске народне новине 26. септембар 1996, 1.
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Relation between religious and ethnic attachment is studied in this work according to religious behaviour, indivi 
dual and collective rituals and holidays that are noticed and chosen as the most important in maintaining, keeping, and 
expressing imaginary ethnic community and differences. Attitudes about the role of religion in keeping ethnic matter 
and causes which brought to different understanding of ethnic and religious attachment among the members of two dif 
ferent groups living abroad (the Serbs in Chicago  USA and in Batanja  Hungary) in synchronic and historical aspect 
are also discussed. 

Understanding of religious and ethnic attachment is caused by different generations, background, ideological beli 
efs and mixed marriage. It also depends on the type of church organisation and political moving in ethnic community 
and wider society. 

The analysis showed that the Serbs in Chicago and Batanja understand this relation and interpret it mostly equali 
sing, or understanding religion as a part of folk tradition. Processes which brought to this first were: choosing, simplifi 
cation and glorifying of certain holidays and customs, ethnification of religious customs and attempts of uniting of et 
hnic community equalising local traditions and re defining ethnic distance towards other people.


