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  Кроз  читаву  историју  света  религија  је  имала  једну  од  кључних  позиција  у  сваком 

друштву,  а  често  и  најважнију.  Верске  норме,  вредности  и  етички  назори  су  снажно 

обликовали свакодневни живот, политичке односе али и одређивали темељне друштвене 

вредности  које  су  биле  заштићене  и  подржане  од  стране  државе  разним  облицима 

социјалне  политике  и  протежирања.  Још  у  времену  тотемизма  и  анимизма  су  одређени 

предмети  и  обреди,  који  су  сматрани  натприродним,  помагали  социјалној  интеграцији  и 

кохезији,  обликовању  рудиментарних  нивоа  хијерархије  друштвене  заједнице, 

дефинисању односа према природи и суседним заједницама, решавању проблема смрти, 

итд.  Људи  су  врло  рано  приметили  цикличност  процеса  у  природи  и  делимичну 

бесмисленост природе када се посматра као изолован затворен систем,  стога  су  тражили 

везе, капије ка другим неприродним и натприродним световима и пробој ка смислу живота 

– излаз из вечитог кружног кретања. Ово је важан део људске природе који је и данас остао 

такав, само се данас овај духовни проблем, наравно, решава другачије – али ипак у великој 

мери не само индивидуално, већ и на друштвеном плану.  

  Практично  ниједна  цивилизација  до  18.  века  није  била  секуларна.  Секуларизам 

почиње да снажно продире, окупира и обликује западну цивилизацију  (Западна Европа и 

Северна  Америка)  од  Америчке  и  Француске  буржоаске  револуције  у  18.  веку,  али  овај 

тренд се врло споро, невољно и неуспешно шири на друге делове света што елити западне 

цивилизације  никако  није  по  вољи  нити  се  мири  са  тим.  Стога  социјaлне  вредности  и 

социјална  политика  на  западу  се  темеље  на  филозофским  идејама,    идеолошким 

поставкама,  политичким  програмима,  административној  пракси  итд,  али  у  многим 

деловима  света  социјалне  вредности  и  државна  социјална  политика  су  спонтани  израз 

религијских вредности и ставова.  

  Религије,  уопште  узев,  доприносе  снажно  друштвеном миру  и  хармонији,  врло  су 

дуготрајне, непроменљиве, потенцирају породицу и друге колективе чиме се врло успешно 

потискује  егоизам  и  индивидуализам,  залажу  се  за  моралне  и  друге  вредности  које  бог 

тражи  од  људи  и  уз  то  милосрђе  и  солидарност.  Све  ове  вредности  када  су  усвојене  у 



становништву помажу да се спрече бројне негативне појаве у друштву чак и када нема јасне 

државне  структуре или  јасне државне  социјалне политике.  Религије  стављају нагласак на 

вечни живот  и  бесмртност  душе  чиме  се  свакодневни  проблеми  успешно  релативизују  и 

стављају  ван  централних  људских  интересовања  што  додатно  доприноси  социјалној 

стабилности.  Религије  обично  заговарају  поштовање  друштвене  и  државне  хијерархије  и 

посебно врха државне власти као датог од бога и стога  је поштовање владара често света 

обавеза, осим када владар крши основне религијске догме и вредности. Ово пак не значи 

маргиналиацију сиромашних, већ се апелује на имућније да имају моралну обавезу да део 

свог богатства, које им је бог дао, поделе онима који су у оскудици.  

Када  говоримо  о  социјалној  политици  треба  имати  у  виду  да  се  овај  израз  прво 

употребљава  1851.  године  у  радовима  немачког  историчара  Рила1,  као  и  то  да  појмови 

„политика“  и  „социјално“  имају  у  разним  епохама  и  разним  цивилизацијама  врло 

различита значења. 

Свакако,  пожељно  је  све  наведено  и  потврдити  на  конкретном  примеру  једне 

(велике светске) религије.  

Далекоисточне  религије  се  разликују  доста  од  монотеистичких  блискоисточних 

религија Хришћанства, Ислама и Јудаизма по начину настанка и доживљавања божанског. 

Хришћанство, Ислам и Јудаизам као строго једнобожачка вероисповедања су у већој мери 

искључива  и  са  јасним  прописима  веровања  и  исправног  живота,  а  такође  и  са  јасно 

кодификованим  светим  списима,  санкцијама  за  преступе;  наглашене  су  личности 

утемељивача, великих проророка; оне су вере откривења итд. Хиндуизам, конфучијанство 

и  будизам  су  другачије  природе  –  нема  јасно  дефинисаног  монотеизма,  једног  бога  са 

којим  се  успоставља  лични  однос  страхопоштовања  и  обожавања,  мања  је  дистанца 

личности  верника  према  трансцендентном  објекту  (или  субјекту),  наглашенији  је  однос 

према природи, другачија је динамика менталног активизма и већа наглашеност менталног 

мира,  спокоја и безконфликтност, моралне и  традиционалне поуке су у првом плану; ове 

вере  нису  чисто  откривење  већ  и  људи  заједно  са  божанством  на  неки  начин  обликују 

верске прописе, итд. 

Хиндуизам је најстарија жива  (настала приближно у 15. веку старе ере), а трећа по 

величини  религија  у  свету2.  Према  последњим  подацима  око  80,5%  од  1,279  милијарди 

становника  данашње  Индије  су  верници  хиндуизма,  што  износи  преко  милијарду  (око 

1,029 милиона) верника само у Индији3! осим тога распрострањен је у деловима источне и 

јужне Африке, и у Великој Британији и САД преко исељеника. Можемо слободно рећи да је 

                                                            
1 Драгослав Кочовић, Социјална политика, Београд 2007., стр 22. 
2 Драгослав Кочовић, Религијска учења (Социјалне вредности религијских учења), ФПН БУ, Београд 2010., стр 
47. 
3 https://sr.wikipedia.org/sr/Индија (доступно: 9.5.2016.) 



висок  природни  прираштај,  тојест  демографска  експанзија,  главна  одлика  савремене 

Индије  и  хиндуизма  данас.  Према  првом  попису  1951.  Индија  је  имала  361  милион 

грађана4,  што  значи  да  је  за  око  63  године  популација  порасла  за  преко  900  милиона! 

односно  увећала  се  3,5  пута!  Ово  се  не  може  објаснити  економским,  материјалним 

чиниоцима  јер  је према подацима ММФ за 2015.  годину Индија тек на 140. месту у свету 

према БДП по глави становника који износи само 1,617 долара годишње5, док је на пример 

у Западној Европи просечно око 40.000 долара, али је тамо природни прираштај у минусу 

или  је око нуле. Како онда објаснити овај друштвени феномен осим аргументима који се 

односе на друштвену стратификацију, менталитет народа, религијске вредности,  културне 

обрасце  и  друго  што  је  створило  друштвени  амбијент  за  овакав  демографски  раст. 

Плодност је врло цењена у хиндуизму од најстаријих дана. 

Врховни бог Браман и душа човека атман су у почетку изједначавани као категорије 

исте  суштине6.  Претрпљени  су  још  у  старо  време  разни  утицаји:  освајача,  будизма  итд. 

Четири  основна  циља  су:  правилно  опхођење  (дхарма),  материјална  добит  (артха), 

задовољство телесне љубави (кама) и духовно ослобађање (мокша)7. Видимо да прва два 

од  четири  циља  снажно  упућују  на  друштво;  хиндуизам  наглашава  друштвени  положај 

човека и старосно доба као важне елементе за преузимање друштвених улога; у пракси је 

врло корисно и ефикасно када појединац добро зна шта друштво очекује од њега и какве 

задатке има да испуни у одређеном периоду живота, што значи да ће му најближа околина 

и  помоћи  да  те  задатке  оствари.  Не  заборавља  се  важност  обезбеђења  материјалног 

егзистенцијалног  минимума  потребног  за  опстанак,  а  мушко‐женски  односи  се  сматрају 

важним  и  позитивним  –  ово  је  важно,  јер  брак  је  основ  породице,  а  породица  је  основ 

друштва. Након неколико циклуса рађања и умирања уз одређене заслуге човек се духовно 

ослобађа и сједињује са универзалном душом света највишим богом Браманом8. 

Хиндуизам није класична религија нити се може лако изоловати из свог географког и 

историјког окружења,  јер он са индијским великим народом, његовом богатом културом, 

традицијом,  етиком,  менталитетом  и  историјским  условима  чини  једну  сложену  али 

складну  целину  која  је  преживела  разне  тестове  времена.  Живот  појединца,  устројство 

друштва, природа   и богови су  један сложен међусобно условљен систем9,  због  тога се и 

индијско  друштво  и  његове  социјалне  вредности  не  могу  разумети  изоловано  од  вере. 

Тежи се  томе да овај  свеукупни систем буде праведан.  Хиндуизам  је дакле и филозофија 

живота и начин живота који људима даје унутрашње задовољство и спокој и отпорност на 

                                                            
4 https://sr.wikipedia.org/sr/Индија  (доступно: 9.5.2016.) 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita (доступно; 9.5.2016.) 
6 Драгослав Кочовић, Религијска учења (Социјалне вредности религијских учења), ФПН БУ, Београд 2010., стр 
48. 
7 Исто; стр 48. 
8 Исто; стр 49. 
9 Исто; стр 50. 



разне  животне  и  историјске  турбуленције  и  непријатности.  Материјално  се  сматра 

другоразредним и споредним у односу на умне у духовне вредности и стога је материјално 

богаћење изван центра система вредности, што је веома важно за стабилност породице и 

друштва, јер економске осцилације и похлепа су силе које могу разорити сваку заједницу.   

Међу најзначајнијим списима су: Веде, Упанишаде, араниаке, епови Махабхарата и 

Рамајана,  итд.  Равнотежа  у  свету  се  одржава  кроз  вршење  разних  дужности  а  пре  свега 

према породици;  очување породице  је најважнији задатак и примарна верска дужност10. 

Сви  чланови  породице  се  залажу  за  њено  очување.  Многе  вредности  су  сличне 

хришћанским:  пост,  уздржање,  примат  духовног  над  телесним,  гостопримство, 

великодушност,  брачна  верност,  итд.  Осим  храмова  као  места  где  живе  богови  врло  су 

важна кућна светилишта где се приносе жртве (што подсећа на паганска веровања српског 

народа) а тиме и дом постаје мали храм чија светост и узвишеност се мора поштовати, па 

домаћин добија  својства свештеника,  а породица и добри међуљудски односи су  света и 

узвишена обавеза.  

Многе  хиндуистичке  духовно‐религијске  вредности  су  се  временом  стопиле  са 

начином  живота  и  организацијом  живљења  и  кључних,  критичних  догађаја  у  животу 

појединца и породице (а што има пресудне импликације на друштво) да је тешко разлучити 

шта  чему  претходи  и  шта  је  узрок  а  шта  последица.  На  скали  религијских  и  друштвених 

вредности  при  самом  врху  је  материнство  и  плодност,  јер  су  рађање  деце  и  плодови 

природе  (за потребе прехране,  грађевинарства, одевања, итд)  сматрани фундаменталним 

за  опстанак  и  напредак  заједнице  –  дуговечност  хиндуизма  и  демографски  просперитет 

показују оправданост овакве етике. Као и у скоро свим другим древним културама велики 

број деце је сматран великим успехом и привилегијом која заслужује поштовање, а абортус 

је  строго  забрањен11.  Склапање и  уговарање брака  је дужност родитеља младенаца а не 

њих  самих,  што  се  показало,  са  функционалистичке  и  прагматичне  тачке  анализе,  врло 

ефикасним и продуктивним,  јер млади нису у стању да процене добро партнера и његове 

добре и лоше особине нити његову породицу и фамилију,  а емотивни склоп тинејџера  је 

прилично  хаотичан,  неуређен  и  несистематичан  те  не  може  бити  основ  за  правилно 

расуђивање – мада при томе свакако није пожељно емотивно присиљавање над младима. 

Други  разлог  за  ову  праксу  је  очување  подвојености  и  немешање  каста12.  Породица  је 

строго патријархална; видимо из свега овога да је хиндуистички социјални систем у неким 

сегментима  суров,  али  врло  успешан  скоро  4  миленијума,  јер  је  појединац  подређен 

колективу  и  све  укупно  императиву  опстанка  заједнице.  Одступање  од  религијско‐

друштвеног  идеала  је  трпело  врло  снажно  спонтано  санкционисање  чиме  се  снажно 

обесхрабривало  напуштање  задатих  норми  и  непоступање  по  захтевима  породице. 

                                                            
10 Исто; стр 52. 
11 Исто; стр 54. 
12 Исто; стр 54. 



Родитељ  мора  удати  кћери  и  оженити  синове  на  време  и  тиме  их  „извести  на  прави 

животни пут“ (како се то каже у Србији), а ако то не уради онда доводи своју децу у разне 

неугодне и опасне животне ситуације: у бесмисао, изгубљеност, лоше друштво, порочност, 

пропадање,  итд,  што  је  сматрано  великим  грехом.  Заиста  овакав  социјално‐религијски 

систем даје високу стабилност и наталитет друштву (иако садржи и репресивне црте).  

Приметан  је и  утицај других култура и религија на  хиндуизам и индијско друштво, 

али  ти  утицаји  често  нису  били мирољубиви  (већ  оружане  инвазије)  нити  су  дочекивани 

благонаклоно  од  домаћег  становништа,  што  је  временом  створило  одређену 

самодовољност  и  наглашену  обазривост.  Важан  је  утицај  арапско‐исламски  који  је 

пристизао копном са запада грубо потискујући хиндуизам, а нешто деликатнију стратегију 

је  применила  британска  империја  определивши  се  за  поморске  приступне  тачке  и 

инсталацију  свог  просветног,  привредног,  трговачког  и  административног  система  на 

тадашњу  колонију  Индију13.  Сви  ови  утицају  су  изменили  неке  до  тада  окамењене 

друштвене  процесе,  али  су  истовремено  пробудили  идеје  и  покрете:  ослободилачке, 

суверенистичке,  патриотске,  традиционалистичке,  итд.  Интелектуална  елита  је  трпела 

разне  утицаје  и  покушавала  је  да  унапреди  живот  становништа  промовишући  нове 

садржаје и  техничке иновације  због  чега  је понекад долазила у  сукоб  са конзервативним 

верским  снагама  и  кастинским  системом.  Реформатори  од  19.  века,  углавном  добро 

образовани  из  реда  свештеника,  су  се  залагали  за  образовање  жена,  против  уговарања 

бракова  деци,  за  већу  социјалну  покретљивост,  против  сиромаштва,  за  отварање школа, 

итд;  најпознатији  су:  Рамохан  Рој,  Тагоре  (старији  и  млађи),  Дајананда  Сарасвати, 

Рамакришна, Вивекананда, Махатма Ганди и други.  

Индуси  су  врло  проницљиви  и  добро  запажају  духовне  и  друштвене  детаље. 

Изасланици махараџе  од Малабара  су  се  разочарали  при  боравку  у  Европи  врло  ниским 

степеном религиозности Европљана14 и посебно тиме што само 1% људи иде у храм и то 

само  недељом;  изасланици  (Пандит  Гаури  Шанкара,  Рама  Јамуна  Сисодија  и  Теодосије 

Мангала)  пишу  у  извештају  свом  махараџи:  „За  целу  годину  дана  нашег  путовања  по 

европским земљама ми смо се напорно трудили да видимо везу људи са божанством, везу 

земље са небесима, то јест оно што је код нас у Индији сасвим очигледно и упадљиво!15“. 

Овај цитат много говори о животу индијског народа и о великом и суштинском значају који 

има  религија  у  животу  друштвених  заједница  и  сваког  човека.  Код  хиндуиста  наука  и 

технологија нису  замена  за  веру,  већ  споредне ствари; њихов  систем вредности  је  веома 

јак.   

                                                            
13 Драгослав Кочовић, Религијска учења (Социјалне вредности религијских учења), ФПН БУ, Београд 2010., стр 
56. 
14 Владика Николај Велимировић, Индијска писма, издавач: Евро, Београд 2000. год, Писмо 1 
15 Исто; Писмо 1 



  Занимљиво је и важно и то да Сисодија, припадник војничке касте кшатрија, износи 

да  је  њему  религија  важнија  и  од његове  војничке  службе  и  касте  и  наглашава:  „За  све 

сталеже  у Индији,  то  јест  за  брамине,  кшатрије,  вајшије  и  парију,  религија  је  пре  свега  и 

изнад свега осталога“16.  

За Хиндусе који су ради образовања, истраживања итд долазили у Европу почетком 

20. века оно што су видели било је запрепашћујуће – ту су нашли систем вредности и начин 

живота потпуно супротан индијском у многим пољима. Европа је у великој мери окренута 

овоземаљском и приземном, интересима и материјализму, индивидуализму,  технологији, 

агресивним освајањима, профиту, манипулацијама, макијавелизму, конкурентности, док је 

Индија  својим  религијско‐филозофским  вредностима  и  начином  живота  заокупљена 

небеским и надземаљским, скромношћу, породицом, хармонијом, духовношћу, вечношћу, 

питомошћу,  колективизмом  (солидарношћу),  итд. Ова противречност и онтолошко‐етичка 

разнородност нам помаже да разумемо индијску  културу,  религију  и друштвени поредак 

као,  у  много  чему,  антипод  европском.  Индуси  су  окренути  вечним  вредностима  и  као 

такви  труде  се  да  апстрахују  и  уздигну  се  изнад  свакодневног  животног  метежа  и 

комешања  како би  се  умом и духом  уздигли  у  више менталне  сфере,  а  ово  се  одражава 

доста и на друштвено устројство и односе који су врло стабилни и дуготрајни без пресије да 

се брзо или уопште мењају, јер они су секундарни и нису у фокусу пажње хиндуиста. Добра 

илустрација за наведено је писмо госпође Индумати свом супругу Пандит Гаури Шанкари из 

Алахабада у коме за Европу каже: «...могу мислити како је страшна та зверска земља, која 

ништа друго нема до зуба и стомака.»17 

Да  бисмо  разумели  индијску  породицу  погледајмо  како  пише  једна  супруга  из 

Индије  свом  мужу  који  је  на  дужем  путовању  у  Европи,  она  пуна  бриге  почиње  писмо 

речима: „Желим ти мир, блажену мокшу, више теби него себи“, а завршава са: „Поштује те 

и  клања  ти  се  Индумати“18.  Очигледно  да  је  породица  врло  присна,  компактна  и 

патријархално  устројена,  а  то  није  последица  присиле  или  принуде  већ  део 

вишемиленијумске  културе  и  има  верску  и  етничку  димензију  –  појединац  се  предаје 

члановима  породице  и  ширим  колективима  сматрајући  пожртвованост  логичном  и 

моралном  особином  и  природним,  здравим  својством.  Посебно  Хиндуси  замерају 

Европејцима  на  разводима  брака  као  великом  греху  против  породице  и  правде,  јер  они 

брак сматрају вечитим савезом, а жртвовање за супружника до смрти моралним; енглески 

колонизатори  су  били  запрепашћени  када  је  млада  прелепа Индијка  у  зору  сама  ушла  у 

пламен  ломаче  на  којој  је  спаљивано  тело  њеног  покојног  младог  супруга  –  као  знак 

љубави и оданости и жеље да буде у вечности са њим19. Такође, замерају и на дволичности 

                                                            
16 Владика Николај Велимировић, Индијска писма, издавач: Евро, Београд 2000. год, Писмо 2 
17 Исто; Писмо 4. 
18 Исто; Писмо 5. 
19 Исто; Писмо 7. 



Европљана, јер су на речима морални, а по делима су далеко од својих беседа, док Хиндуси 

својим животом творе и потврђују европске реторичке идеале.    

Касте  Важна  одлика  индијског  друштва  је  кастинска  структура,  чији  настанак  се 

поклапа са коначним обликовањем и формирањем религије хиндуизма, али и са инвазијом 

Аријеваца  са  простора  Персије,  данашњег  Ирана  –  дакле  видимо  како  су  религијско, 

историјско  и  друштвено  снажно  међусобно  повезани  и  спрегнути.  Касте  (или  варне)  су 

категорије не само сталешке, већ и у одређеној мери расне (освајачи и окупирани), класно‐

економске,  културолошке,  изнутра  хијерархизоване.  Каста  је  иначе  латинска  реч  која 

указује на етничку припадност, диференцијацију; а аутентичнији појам варна означава боју 

или сталеж.   

Основне касте су:  брамани (свештеници и учитељи), кшатрије (ратници и владајућа 

аристократија),  вајшије  (слободни  аријевски  привредници),  шудре  (нижа  класа 

поробљених  тамнопутих,  забрањен  им  је  приступ  верским  обредима)  и  парије 

(„недодирљиви“,  најнижа  класа20).  Касте  су  у  великој  мери  херметички  одвојене  и  не 

препоручује  се чак ни међусобна комуникација,  а припадност  се добија рођењем;  оне су 

данас правно забрањене у Индији (уставом из 1950. године), али су ипак остале да постоје 

за  неколико  стотина  милиона  људи.  Многи  верују  да  је  кастинска  подела  друштва 

божанског  порекла  и  због  тога  показује  високу  издржљивост  и  отпорност  на  разне 

реформске  захвате.  Сматра  се  да  су  прве  три  касте  биле  резервисане  за  Аријевце,  а  две 

најниже  за  тамнопуте  староседеоце,  урођенике.  Религијски  обреди  и  храмови  су  били 

углавном привилегија прве три касте што указује на расно‐верску сегрегацију, али ако је то 

тачно  поставља  се  питање  којих  су  верских  уверења  биле  две  најниже  и  најмасовније 

касте? Овај поредак се критикује често као неправедан због ниске социјалне мобилности и 

недоступности многима  најважнијих  положаја,  али му  се  и  приписује  позитивно  својство 

пацифизације  друштва и  неутралисања многих друштвених  сукоба.  Индијци  су  васпитани 

да не мењају систем и не покушавају променити касту (јер су место и околности рођења по 

заслузи)  већ  да  се  боре  за  поправљање  свог  етичког  статуса  и  да  заслуже  у  следећем 

животу рођење на вишем нивоу; дакле, душа се сели након смрти на виши или нижи ниво 

по заслугама, стога је постојећи овоземаљски кастински систем део целовитог и праведног 

поретка универзума и нема смисла супротстављати му се. Крајњи циљ је чисто религијско‐

есхатолошки и значи спасење душе и напуштање овог кружења и одлазак у духовни свет 

слободе  и  одређену  врсту  раја.  По  хиндуизму  богови  су  створили  свет  и  једног  великог 

човека по имену Пуруша, а од делова његовог тела настали су разни људски сталежи: од 

уста брамани (свештеници), од руку кшатрије (ратници), од трупа вајшије, а од ногу најнижа 

каста шудре21. Ово нам много говори о неразлучности религијског и друштвеног, о једном 

                                                            
20 https://sr.wikipedia.org/sr/Каста (доступно: 10. мај 2016.) 
21 C.J. Fuller, The Camphor Flame (Revised and expanded edition), Princeton university press, Princeton and Oxford; 
стр 12. 



општем интегралном и органцистичком погледу на свет,  о  свести да сви људи имају исто 

порекло,  примату  колективног  над  појединачним  и  важности  да  свака  каста  обавља 

савесно своје задатке, као што је битно да у једном телу, организму сви органи буду здрави 

и обављају своје физиолошке и друге функције без застоја и у међусобној хармонији; ово 

уверење пружа макро‐заједници висок степен јавног мира и спокоја без јаких потреса.        

Систематска  социолошка  истраживања  хиндуизма  датирају  од  почетка  20.  века  и 

одмах је примећено да је потребан мултидисциплинаран приступ због високе сложености 

феномена  који  се  истражује  и  високог  степена  интеракције  и  органског  прожимања 

религиозног са културним, друштвеним, политичким, моралним, етничко‐обичајним, итд22 

‐ тешко је или немогуће одвојити један аспект од осталих и тако изоловано га анализирати. 

Цео  систем  показује  врло  висок  степен  отпорности  (резистенције)  на  спољашње  утицаје; 

док  су  све  друге  велике  политеистичке  религије  нестале  хиндуизам  показује  велику 

издржљивост и виталност – делимично и због снажне географске изолованости индијског 

потконтинента,  тојест  полуострва  (хималајски  масив  на  северу)  и  многољудности. 

Непријатно  историјско  искуство  са  британским  колонизатором  је  довело  до  додатног 

дистанцирања од монотеизма, а Махатма Ганди, које  је изузетно поштовао личност Исуса 

Христа и поштовао његове поуке изјавио је: Христе да није Хришћана, Индија би већ била 

твоја.    

Важно је истаћи да Хиндуси немају тако јасно разликовање људског и божанског као 

што  је    то  приметно  у  монотеистичким  религијама,  већ  они  виде  нешто  од  божанског  у 

сваком  човеку23.  Такође,  занимљиво  је  да  је  обичај  да,  при  сусрету,  онај  ко  је  нижег 

друштвеног  положаја  први  поздравља  надређеног  (ученик  учитеља,  жена  мужа,  радник 

послодавца,  итд)  а  да  овај  не  одговара  симетрично  већ  уздржаније  и  тиме  се  показује 

разлика  у  статусу,  а  када  неко  жели  показати  да  човека  сматра  себи  равним  онда  му 

отпоздравља  на  исти  начин  (често  подизањем  шаке  и  показивањем  длана  и  наклоном 

главе24); дакле ове практичне радње својом (а)симетријом помажу утврђивању друштвене 

хијерархије. 

Религијски  систем  је  сложен  и  повезан  је  са  кастинским;  уобичајено  хиндуизам 

исповеда  три  врховна  бога  и  мноштво  других  нижих,  локалних,  итд.  Неки  богови  се 

сматрају  чистим  и  приносе  им  се  само  жртве  без  животиња,  док  се  боговима  који  се 

сматрају нечистим приносе и животиње ради одобровољења.  Тако се и разне друштвене 

                                                            
22 Catherine Clementin‐Ojha, Sociological Approaches to Hinduism, Oxford Bibliographies, (доступно: 10.05.2016.)  
http://oxfordbibliographies.com/view/document/obo‐9780195399318/obo‐9780195399318‐0129.xml  

23 C.J. Fuller, The Camphor Flame (Revised and expanded edition), Princeton university press, Princeton and Oxford; 
стр 4. 
24 C.J. Fuller, The Camphor Flame (Revised and expanded edition), Princeton university press, Princeton and Oxford; 
стр 4. 



групе  сматрају  више  или  мање  чистим,  а  један  од  критеријума  је  и  то  да  ли  су 

вегетаријанци или једу и животињско месо25. Уопште пуно се полаже на моралну и духовну 

чистоћу богова и људи, а то је повезано и са чистоћом тела, па неке радње (купања) имају 

ритуални карактер,  а  рекама  се  често даје натприродни  значај. Многобожачки  хиндуисти 

верују и у пуно богиња, женских бића од којих су неке везане брачним везама за врховне 

богове,  док  су  неке  просто  заштитнице  појединачних  села  (тојест  вероватно  сваког 

хиндуистичког  села) –  те  тако повезујући женску и  пољопривредну плодност и имајући  у 

види важну улогу жена на селу26.  

Закључак: Данас  треба  одати  признање Индији  јер  успева  да  у  једном  стабилном 

политичко‐друштвеном систему функционално одржи велики број народа (сродних али не 

идентичних) са разним језицима (чак 18 званичних), са још увек јаком поделом на касте уз 

успон  нуклеарне  и  свемирске  технологије,  са  великим  градовима  и  врло  високим 

процентом од око 70 % становника који живе на селу и баве се примарно пољопривредом; 

уз  просечно  скроман материјални  стандард.  Око 60 %  становника  је млађе од 30  година 

што  показује  огромни  популациони  потенцијал  овог  подконтинента.  Годишње  на 

факултетима  дипломира  око  милион  младих  људи  од  чега  300.000  инжењера,  150.000 

лекара  итд,  а  на  извозу  софтвера  годишња  зарада  је  око  40  милијарди  долара27.  Данас 

послује десет домаћих и дванаест светских фабрика аутомобила28. Један од најозбиљнијих 

проблема данас је оштар ривалитет са суседним Пакистаном државом исламских Индијаца, 

а  обе  државе  располажу  са  нуклеарним  оружјем.  Овде  треба  имати  у  виду  да  Ислам 

теолошки  гаји  не  мали  презир  према  атеистима  и  многобошцима  (не  поштује  их  као 

монотеисте) што је још један разлог за напете односе Индијаца и Пакистанаца.   

 

                                                            
25 Исто; стр 90. 
26 Исто; стр 43. 
27 Време, „И касте и електроника“, http://vreme.com/cms/view.php?id=764116 (доступно: 10. мај 2016) 
28 Исто. 


