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Исламјепоследњавеликамонотеистичкаиприроднарели
гијанасталанасемитскомБлискомистоку.Усвојојетноге
нези,обухваташирокиспектарразличитихкултураитра
диција, претежно семитског јудеохришћанства, сиријско
палестинскогтипа,сизвеснимпремисамаабисинијскепро
венијенције,потпунонезависнеодхеленскетеологијеапо
стола Павла, и апостолскосветоотачког предања. Такво
семитско јудеохришћанство, вековима јеживелоунесто
ријанизмуимонофизитству,ипредњојАзији,сведоКине
иИндијеали јенаставилодаживиуисламу,идаље.Раз
лозитомесу,делимично,штојеисламнастаонатемељима
касноантичкеАрабије,свећутврђенимполитеистичкими
синкретистичкимрелигијскимкултом.Акоузмемоуобзир
историјскечињеницедајеАрабљанскополуострво,векови
мапрепојавенајмлађеинајстрожесемитскерелигије,било
класичан пример детрадиционалног окружења хетеродок
сних јудеохришћанских и јеврејских групација, вековима
интегрисанихполитичкимитранскултуралниминтересима,
анекаарабљанскаплеменаувазалскомодносусондашњим
великим царствима  Византијским (Гасаниди) и Персиј
ским(ЛахмидиуалХири),јасанјеинеспоранутицајјудео
хришћанскихикњижевнихапокрифнихтрадиција.

Утаквомрелигијскомплурализму,Мухамедјебиоуприли
цидасеупозна,унепосреднимконтактимасахришћанима
и Јеврејима,неувекбогословскиаутентичногказивања, с
изворимаСве тог пи смаиТал му да,идругихмидријашких
апокрифа. Све је то, по речима проф. Танасковића, прео
смишљенокрозмитскиоквирпоимањавременаипростора,
нашлосвојеместо,илибародразуКу ра ну.Исламсеусми
слусадржинскогконтинуитета,такоисказујекаонаставаки
довршење семитског монотеистичког циклуса, зачетог на
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Блискомистоку.Утомциклусуобјаве,представљаквалита
тивнуновинуили,каојудаизам„плусМухамедовопослан
ство”,или„кривотворенохришћанство”.Потенцијалнонај
аутентичнијиизворсазнањаоисторијскојпојавиМухаме
да,његовомокружењуиживоту,јестеКу ран„Светописмо
ислама”.Уосновицелокупнеарапскоисламскедуховности
и културе стојиКу ран,вечнаКњигаАлахова, а све остале
људскимумомирукомсастављенеКњиге,Мус хаф.

Мухамеда су оптуживали, његови мекански сународници,
да је опседнут злим духомгенијем (меџ нун), да је врач и
видовњак(ка хин),илитајанственимаг(са хир),паипесник
(ша ир),штоКу ранизричитооспорава.Он јесебесматрао
пророкомкојијебиозадужендаљудимасаопшти„арапски
Куран”.Премамуслиманскомверовањусвипророциипо
сланици,закључносМухамедом,„печатомпророштва”,об
јављују једну,истоветнуобјаву,самосу језициразличити.
УКу ра нусеснажнонаглашавадајеАлахједан,јединствен
Бог(сура112),којаузпрвусуруАл Фа тих(„Отварачицу”),
оповргавабилокаквумогућностприсаједињењаБогунегог
потомка или сродника. Тиме се нарушава политеистичко
схватањеоБожијимкћерима,инегирањевереухришћан
скуисповеднудогмуоСветојТројицииОваплоћењуБога
Логосакоји јепостао савршениБогочовек. Јеврејиихри
шћанисе,уКу ра ну,изрикомкореиопомињукао„идолопо
клоници” (сура 9, 3031).ПрофесорТанасковић казује да,
на чудесанначин,мешају антропоморфноиметафизичко,
штојеодразпреисламскетрадицијесликовитогпесничког
изражавања, никако колебања у погледу апсолутно тран
сцендентнеприродеБога.Алахјенедоступанчовеку,обра
ћамусе,алимусечовекнеможеобратити.Усвојојтајни,
недокучивјељудскојспознаји,Творацјечовеку„ближиод
вратнежилекуцавице”, јер јесвеусветуњеговоделоиу
опсегуњеговогсвезнања.

Анђелисустворенитако,заразликуодчовека,одсветло
сти(нур),славеАлаха,чувајунебескиКу ранивршеразне
дужностизаодржавањебожанскогпореткаусвету.Поред
четворице најближих анђела (ма ка ра бун), посебно близак
уобјавиистичесепророкИсус,замуслимане,синМари
јин,којајејединоженскоимепоменутоу Ку ра ну,аанђели
су јој најавили рођење „дечака честитог”.Он је један „од
Алахублиских”,когаћеГосподарсвегапостојећегпоучити
„писмуимудрости,иТевратуиИнџилу”(сура3,48).Усу
ри5,110,наводисе:„КадАлахрекне:ОИса,синеМерје
мин,сјетисеблагодатиМојепрематебиимајцитвојој:кад
самтеЏибриломпомогаопасисљудима,убешициикао
зреомуж,разговарао;икадсамтеписменостиимудрости,
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иТеврату,иИнџилунаучио...”,чимесеексплицитноијасно
наговештава да јеИсус створен кроз „РечАлахову“, кроз
творачкуРечкун!(fi at),којуБог„вржеуМарију”,оживљен
јеБожијимдахомкоји,попрофесоруТанасковићу,доказује
небесконадахнућењеговогпотврђивања.

НајављивањуКрајавремена,СудњегданаиСтрашногсу
даприпаданаглашеноместоунајранијимделовимаОбја
ве,којејеМухамедсаопштиоуМеки.Томећепретходити
раздобљекрајњегбезверја,као„општеместо”укупнемоно
теистичкеапокалиптике,кадаћесенасветупојавитиАла
ховизасланик,Махди,исламскиМесија,којикодшиитау
личностиИсусаХристаимазначајнијуизнатноизражени
јуулогуапокалиптичкогделовања.Његовдолазакповезан
јесапојавомДеџала,исламскогАнтихриста,когаћеИсус
погубити и помолити се Богу у Јерусалиму.У свим овим
сегментимамогаобисесредишњикорпусмуслиманскеапо
калиптикеиесхатологије,свестиилиупојединимсегмен
тимапрепознатипаганско,јудаистичкоихришћанскоалии
митолошконаслеђе.ИакоуКу ра нунемаразвијенијихописа
пакла,алиихјекаснијеусменатрадицијаразвиладофан
тастичнихпојединости(безданодседамкругова),рајсеу
предочавањуесхатолошкихпојмоватумачиусимболичном
иметафоричкомкључу(подељенјеначетириилиосамхо
ризоната). Ова и слична „хедонистичка обећања” рајских
ужитака,муслиманскиауторитети,сусвематеријалнеите
леснепредставеобјашњаваликаостилскефигуре,парабо
ле,алегоријеиметафоре,доксудругиуописурајавидели
„бескрајниоргазам”,илиуносилибајкеизперсијскеиин
дијскемитологије.СобзиромдасеОбјаваупућујеарапском
живљу,уVIIстолећу,какобиљудеприволелаисламу,ида
имсенеприказујерајфилозофанегорајбедуина,тојестога
штосеурелигијскомјезику,попрофесоруТанасковићу, не 
раз ли ку је из раз од по ру ке иневољаизгледаутомештосу
људи, за свавремена,вишеосталибедуини,негопостали
филозофи.

Штосетичеисламскогнормативногпредањасу не,закојује
млада,већмоћнамуслимансказеједницатврдиладајеВе
ровесник биоБогом вођени узор правоверногживљења и
понашања,пасупобожнимуслиманижелелидасазнајушто
вишепојединости,какобисеисамимоглиравнати,према
том„бихејвиоралномкомплексу”,остајепитање, заштосу
сепривредновањупредања,собзиромнањенуспецифичну
функцијуиграђуовеисламскетрадиције,нужноуважавали
самоунутарисламскамерила,анеобјективнеинаучнеутвр
дљивостињиховеисторијскедоследностиукојусудослед
носумњали.Оријенталнихиперкритицизамублаженјејер
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су,какопрофесорТанасковићзакључује,накнаднеанализе
показаледасезнатандеотрадицијеможесматративеродо
стојним.

Поредглавнихверскихдужности„стубовавере”уисламуи
појмаџихада,иразнихдруштвенихфеноменавезанихзапо
литичкепроцесеунутаркретањасавременогисламскогсве
та,нарочитојеинтересантан,уТанасковићевојКњизи,нов
приступипоглавље„женеуисламу”.Акоприхватимодаје
зауспостављењеверодостојнепредставеоположајуженеу
исламубитанпредуслов,ондасекаочврстометодолошко
становиште,мораприхватитидајеизворникКу ран и су на. 
Међутим,заположајженеуКу ра ну,упредањуиушеријат
скомправу,непостојиједан,јединствени,илиуниверзални
одговор,јерјечињеницадаженезаузимајуразличитаместа
иположајеуземљама,илиуурбанимцентримаисламског
света.Ку ранформулише,начелно,супериорностмушкарца
надженом.Урелигијскомкулту,мушкарациженасу,начел
ноитеоријски,изједначени.Религиознедужностиизапо
вестиислама,смалимограничењима,прихватљивасуиза
женезбогбиолошкеспецифностикојасеодносинакултну
нечистоту,алиимједозвољенприступипосетаџамијама.
УКу ра ну јегенералниставзаступљеннаосновупреислам
скихобичајапопитању:греха,брака,имогућностиразвода,
јербракуисламунијесветатајнаињенсакралникарактер
схватасекао„чврстаобавеза”измеђумужаижене.

Дабисесвеоведогматскобогословскепотешкоћекојесе
односенаса др жај ве ре и етос,правилноформулисале,нео
пходнојезапочетидијалогставитиназдравеиз вор не те о
ло шке и исто риј ске осно ве,којенужноподразумевајуобо
странуприхватљивостјудејскихихришћанскихсвештених
текстовауњиховојданашњојформи.Самонатајначинму
слиманисемогууисламскомWel tan scha u unguупознатиса
аутентичним јудејским и хришћанским списима и учењи
ма,којејеЦрквасачувалауканонскимсписимаиапостол
скосветоотачкомпредању.Нова,трећа,употпуњенакњига
Ислам: дог ма и жи вот,српскогоријенталистеифилолога
професора Танасковића, на ненадмашан начин, књижевно
романескним стилском и језичком супериорношћу, за са
временусрпскуоријенталистику,предстваљанајзначајнији
прегледнитекстоисламу,написаннасрпскомјезику.Обу
хваћенисунајзначајнијиобрисиисторијеимислиислама,
уз концизну информативност која, српском читаоцу, при
ближава вишевековне односе муслимана и хришћана, по
лемичкиконтекстипроблематизацијуопојмуаутентичних
свештенихкњига,истинитостионогауКога,илиуштасе
верује.Данашња„фиксираност”куранскогтекстанијеплод
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некакве божанске интервенције која је била истовремена
са самим објављивањем, него плод и труд залагања тре
ћегхалифеОсмана (тзв.Османовавулгата).Проблемније
у погрешном методолошком приступу tex tusa re cep tu saa 
Ку ра на према издањима за јудаизам (масоретског текста
Та на ха,азахришћанеСтарозаветногпреводаСедамдесето
рицеигрчкогпреводаСве тог Пи сма Но во га за ве та),него
у исламскојудеохришћанској полемици појма „тахрифа”,
покоме„људиилинародиКњиге”заснивајусвојеверовање
напогрешнимосновама, свештени текстовиТо ре и Но вог 
за ве та,замуслимане,јесуинтерполираневаријантеТевра
таиИнџила.Насупротњима,стојинепромењив,апсолутно
унификованКу ран,супериорнијинадсвимосталимкњига
ма.Такванегативнаинклузијаможесенаћиисахришћан
скестранеусветоотачкимсписимаСв.ЈованаДамаскина,у
којимасеисламтумачикаојерес.

Ако нам је данас неопходан дијалог, онмора бити поста
вљен на здраве теолошке основе (укључујући, поред дог
матских и питања друштвеног и личног етоса) који неће
подразумевати пројекцију себе и постављење захтева, по
готовонеонихзакојезнамодаихонајдругиудијалогуне
можеиспунитииостатионсам.

Изузетна књига Ислам: дог ма и жи вот, највећег српског
оријенталисте, професора Танасковића, представља свима
нама најзначајнији прегледни текст о исламу, написан на
српскомјезику.


