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1. UVOD 

 

V slovenskem prostoru obstajajo monografije na temo sociologije religije s sistematičnim 

načinom predstavitve pogledov posamičnih avtorjev, ki so predmet obravnave v tem 

diplomskem seminarskem delu – to so Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max 

Weber in Peter Berger. A v monografijah (recimo Flere, 2005; Flere in Kerševan, 1995; 

Smrke, 2000) so avtorji predstavljeni posamezno in le redko vsebujejo poglobljeno 

primerjalno analizo večih avtorjev hkrati.  

Namen tega diplomskega seminarskega dela je najprej celovita predstavitev pogledov 

posamičnih avtorjev na temo sociologija religije, v nadaljevanju pa opravljena poglobljena 

analiza in primerjava s skupnimi značilnostmi vseh avtorjev, razdelitev avtorjev v skupine 

glede na njihove predpostavke, navedba elementov razlikovanja med njimi in opis razlik ter v 

kolikšni meri je mogoče ugotovljene razlike razumeti kot komplementarnost.  

Seminarsko diplomsko delo je teoretično naravnana naloga, ki ne bo temeljila na zbiranju 

primarnih podatkov. Pri iskanju na zastavljene cilje te naloge se bom opiral predvsem na 

strokovno in znanstveno literaturo ter na zvočna predavanja dr. Charlesa B. Jonesa o 

pristopih k religiji z naslovom Introduction to the Study of Religion z ameriške Katoliške 

univerze (od skupno 24 zvočnih predavanj sem uporabil predavanja št. 4, 5, 6, 7 in 8, kjer 

vsako 30 minutno predavanje predstavi vsakega avtorja posebej). V teh okvirih bodo 

uporabljena deskriptivna metoda, metoda klasifikacije, primerjalna metoda, zgodovinska 

metoda ter metoda analize in sinteze.  

Prvi del seminarskega diplomskega dela je tako sestavljen iz petih poglavij, kjer bom 

predstavil teorije religije posameznih avtorjev, njihovo razumevanje religije, njihov pristop k 

preučevanju religije, navajal primere za boljše razumevanje njihovih teorij in dodal kritike 

njihovih idej o delovanju in pomenu religije.  

Drugi del sestavlja poglavje, kjer se bo teorije vseh petih avtorjev analiziralo s pomočjo 

medsebojne primerjave, opisal bom skupne značilnosti, njihove razlike, razdelitev v skupine 

in kako je mogoče ugotovljene razlike razumeti v smislu dopolnjevanja.  
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2. AUGUSTE COMTE IN DRUŽBENA VLOGA RELIGIJE 

 

Auguste Comte spada med začetnike sociologije in je kot filozof in sociolog živel v enem 

bolj burnih obdobij Francije kar se tiče družbenih in ekonomskih sprememb, ko sta 

industrializacija in znanstveni napredek naglo spreminjala človeško znanje. To je bil čas po 

francoski revoluciji in obdobje, ko je pogled na svet postal močno demistificiran, odčaran. 

Protiklerikalno gibanje pa je Cerkev odstranilo s položaja politične moči in ljudje so lahko 

svobodno razmišljali o življenju, težavah in družbi na bolj sekularen način.  

Comte je bil ustanovitelj pozitivističnega gibanja. Pozitivizem je bil nasprotje prejšnje 

filozofije metafizičnega. Metafizika se je ukvarjala z iskanjem neke širše stvarnosti, ki se je 

skrivala za empiričnim svetom in se je ozirala h bogu ali duhovom, njene metode pa so bile 

silogistična pojasnjevanja, deduktivna sklepanja k vedno večjim principom s katerimi bi bilo 

moč videti realnost, ki je ni bilo moč opazovati neposredno.  

Pozitivizem je želel takšno mišljenje obrniti, bil je popolnoma empiričen in deduktiven. 

Opazoval je stvari, ki jih je bilo moč videti, izkusiti, prijeti in opazovati. Vsega, kar ni bilo 

moč dokazati z eksperimentom, ni sprejemal. Filozofska vprašanja ontologije ga niso 

zanimala, namesto tega je bil mnenja, da kar je tukaj je tukaj in naloga je to razumeti kakršno 

po naravi je.  

Comte je prav tako verjel, da bi moralo naravoslovje biti podrejeno družboslovju, čeprav je 

bilo splošno mnenje tistega časa ravno nasprotno – v sociologiji ni bilo moč izvesti 

eksperimenta, sociologija je bila "mehka" znanost, ker stvari ni bilo moč prikazati. Comte pa 

je verjel, da je vse to mogoče in tudi obvezno. Sociologija bi morala po njegovem mnenju 

postati kraljica znanosti, ki jo je moč spremeniti v resno znanost z dovolj sofisticiranimi 

tehnikami, kot se je to zgodilo s fiziko ali kemijo. 

Comtovo dojemanje družbe je bilo zavračanje mnenja, da je le-ta nič drugega kot zbirka 

avtonomnih in nepovezanih posameznikov; da je obnašanje družbe moč napovedati glede na 

obnašanje posameznika in predstavlja skupek vseh njenih sestavnih delov. Zavračal je 

dojemanje družbe kot vsoto nepovezanih posameznikov.  

Comte je razumel, da so družbe same po sebi realnost in jih je nemogoče smatrati le kot 

skupek njenih delov oziroma kot vsoto posameznikov. Ko se posamezniki oblikujejo v 

določeno strukturo ter ustvarijo odnose, prevzamejo te strukture in odnosi lasten obstoj, 
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opisati pa jih je mogoče samo na ravni novonastale družbe, ne pa več kot zbirko 

posameznikov. Ne več kot obnašanje posameznika iz katerega se sklepa obnašanje družbe.  

Sociologija kot znanost, ki je preiskovala dogajanje na ravni družbe, je s tem postala 

pomembna za človekov razvoj. Namen sociologije po Comtu je ustvarjati pravila po katerih 

je mogoče napovedati in usmerjati rast in gibanje družbe, posledično pa tudi prevzeti 

racionalni nadzor nad človekov razvoj.  

Ena glavnih značilnosti Comtove sociologije je bilo mišljenje, da se je človek v družbi razvil 

tako na evolucijski kakor tudi progresiven način. Progresivni evolucionizem pomeni, da 

človeštvo napreduje proti nekemu cilju, da zgodovinske sile (bog, duhovi ali celo materialne 

sile) človeštvo potiskajo v začrtano smer v katero se bo človeštvo počasi in brez prekinitev 

tudi pomikalo.  

Comte, kot progresivec, je pri proučevanju zgodovinskih družbenih dogodkov opazil 

premikanje oziroma napredovanje človeštva v jasnih stadijih. Tri kategorije, v katere je 

človeštvo uvrstil, so bile povezane z verskim razvojem. Za Comta je bila religija pokazatelj 

človeškega intelektualnega razvoja. Razvoj človeškega intelekta je bilo moč določiti s stopnjo 

verskega koncepta od primitivnega proti kompleksnemu dokler ne bi človeštvo to lažno idejo 

popolnoma opustilo.  

Od najbolj primitivnega pa do modernega obdobja je Comte razdelal tri različne kategorije.  

Prvi stadij je bil teološka faza, v kateri so ljudje verjeli v bogove in bogovi so bili vir razlag 

za razumevanje naravnih pojavov. Sama teološka faza pa je bila razdeljena na tri podfaze 

glede na stopnjo rafiniranosti.  

Najbolj primitivna podfaza je bil fetišizem. S fetiši je Comte mislil na majhne plemenske 

toteme, idole, ki so bili čaščeni v majhnih, primitivnih plemenskih enotah. Naslednja podfaza 

je bil politeizem, ki se je razvil s tem, ko so ljudje preusmerili pogled od lastnih družbenih 

struktur in malih bogov ter se uzrli v nebo in se spraševali o bolj kompleksnih pojavih v 

naravi. Zamislili so si boga groma, dežja, boga morja in boga vetra. To je bil napredek, saj so 

ljudje razmišljali bolj obširno o naravnih pojavih in jih potem združevali v kompleksnejše 

vzorce. Zadnja in najbolj rafinirana podfaza je monoteizem – premik k verovanju v samo 

enega boga, kar je pomenilo dosego najvišje stopnje abstrakcije znotraj teološkega vzorca 

razmišljanja.  
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Comte je že v primitivnem fetišizmu videl nekakšen napredek človeškega znanja. Dejstvo, da 

pleme ima svoj fetiš, svoj totem, je pomenilo, da je pleme začelo s teoretičnim mišljenjem. 

Karkoli je bilo pred fetišizmom, je bilo golo opazovanje brez kakršnihkoli povezav, šlo je za 

opazovalna izkustva posamičnih pojavov, ki niso bila postavljena v širši okvir. Premik k 

primitivnemu fetišizmu pa je za Comta že predstavljal začetek pravega znanja, kajti znanje je 

bilo že po svoji naravi povezovanje dejstev v medsebojne odnose katerih posledica je 

struktura znanja.  

Z napredkom človeštva, ki je postajalo vse bolj sofisticirano, pa se je po Comtu moral zgoditi 

premik od sofisticiranega monoteizma k boljšemu razumevanju in k boljši znanosti. To nas 

privede do drugega stadija, ki ga je opazil v obdobju renesanse.  

Drug stadij je metafizična faza. V metafizični fazi ljudje opustijo svoje podobe bogov, 

pojave v naravi nehajo razlagati na način, da za njimi stoji neka višja inteligenca in začnejo 

razmišljati z bolj abstraktnimi principi. Čeprav je ta stadij pomenil napredek, pa vseeno ni bil 

dokončen. Osredotočal se je na napačne stvari s tem, ko se je oziral tja kjer so nekoč svoje 

mesto zasedali bogovi. Še vedno so se zatekali k nekakšni duhovni domeni kjer bi naj 

obstajala prava realnost, ki je v svetu izkustva ni bilo mogoče najti.  

Tretji stadij, za katerega je bil Comte prepričan, da ga tudi sam doživlja v svojem času, pa je 

faza pozitivizma. V fazi pozitivizma se je človeški pogled končno preusmeril od 

namišljenega sveta k izkustvenemu svetu s pomočjo eksperimentiranja in znanstvenih metod.  

Pozitivizem bi po Comtovo moral pomeniti, da je videnje sveta skozi religijo obsojeno na 

propad in religija bi torej morala umreti. Prvič se je nakazal trend v sociologiji, ki so ji rekli 

teorija sekularizacije. Človeštvo bi se moralo razvijati s takšnim znanstvenim napredkom, da 

religija več ne bi bila potrebna za razumevanje sveta in prišel bo dan, ko bo človeštvo 

osvobojeno verskih zablod. Religijo bi smatrali kot nepopolno, slabo znanost in potrebno bi 

jo bilo opustiti v celoti.  

Za razliko od svojih predhodnikov, Davida Hummea in ostalih angleških teoretikov, pa se je 

Comte osredotočil na religijo tudi kot na družbeno silo. Ker je bil sociolog, je Comte poleg 

tega, da je pojasnjeval religijo kot vrsto znanosti razvil še dodatno teorijo o religiji, ki ima 

vlogo povezovanja družbenih enot v celoto.  

Čisto preprosto je bilo moč videti vsako nedeljo zbiranje ljudi pred cerkvami, ki so skupaj 

izvajali obrede, da bi bili bolje povezani med sabo v skupnosti. Poleg tega so se osebno 
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srečevali in obnavljali svoje medsebojne odnose ter jih še dodatno krepili. Tudi pridige so iz 

tedna v teden krepile vrsto moralnih vrednot s katerimi je družba lahko delovala tekoče.  

Religija je v tem pogledu vsekakor imela družbeno vlogo povezovanja skupnosti in ravno tu 

je Comte videl potencialne težave.  Če bi bil pravilen prvi del njegove teorije, ki pravi, da 

bodo z napredkom znanosti postali nauki in doktrine religije odvečni, kaj se bo potem zgodilo 

z družbenim delovanjem brez religije?  

Comta je takšno razmišljanje močno skrbelo. Z izginotjem religije bi v družbi nastal prazen 

prostor, nastal bi nekakšen vakuum. Če ljudi ne bo več povezovala religija in obredi v katerih 

bodo sodelovali kaj bo potem sploh še vezalo družbo? Kako se bodo ohranjale vezi med 

njimi? Kako bo družba prišla do moralnega konsenza?  

Comte je v tem videl veliko nevarnost za evropski prostor in zdelo se mu je, da je nekaj 

potrebno nujno storiti. Potrebno je bilo vzpostaviti nekaj kar bi imelo enako vlogo kot 

religija, nekaj kar bi zamenjalo vlogo religije in kar bi prevzelo vse tiste družbeno pomembne 

funkcije, ki jih je pred tem opravljala religija. S tem se je njegova vloga analitika spremenila 

v vlogo preroka.  

Potrebno bi bilo izumiti novo religijo, ki bi prevzela vse tiste funkcije, ki so jo opravljale 

prejšnje religije. Prva zahteva bi bila, da ne bi mogla izgubiti svoje verodostojnosti in mogla 

bi se skladati s pozitivno znanostjo. Znanstveni napredek je ne bi mogel prikazati kot zmotno.  

Morala bi biti privlačna in razburljiva, česar znanost sama po sebi ne zmore, kajti zelo težko 

je vzljubiti naravne zakone ali do njih čutiti predanost. Znanost sama po sebi torej ne bi 

zadostovala.  

Ponujati bi morala moralni konsenz in namesto samo pojasnjevati kako stvari v svetu 

delujejo, bi morala ljudem podati jasne norme obnašanja in družbeno strukturo v katero bi se 

vsak posameznik znal uvrstiti, da bi bilo skupno življenje mogoče in bi znali ravnati drug z 

drugim.  

Nova religija bi torej morala biti usklajena s pozitivno znanostjo, biti mora privlačna in 

ponujati mora ureditve. Urejati mora recimo institut zakonske zveze, opravičiti zakaj se ne 

sme krasti, ljudi mora združevati pri obredih.  

Vse te značilnosti nove religije bi na videz močno spominjale na prejšnjo religijo, tudi kar se 

tiče hierarhije elitnih funkcionarjev, ki bi zamenjali zastareli koncept duhovništva. Imela bi 
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svoj lasten izobraževalni sistem, ki bi otroke vzgajale v pravi veri. Imeti bi morala svoje 

zgradbe v katerih bi se odvijali obredi, ki bi jih zasnoval sam Comte. Najpomembnejše pa, da 

bi se v njej lahko združevali ljudje v delujočo družbeno enoto.  

Osrednja težava je bila seveda najti primeren objekt za čaščenje. Ne nazadnje bi morali vsi ti 

zbrani ljudje v zgrabi nekaj častiti. Zato je Comte sestavil koledar svetnikov iz področja 

znanosti in napredka. Svetniki bi bili ljudje, ki so bili zaslužni za človeški napredek in skozi 

celotno leto bi se na njih spominjali pri obredih. Še bolj pomembno pa je bilo, da se najde 

nekaj kar bi lahko zamenjalo boga in za Comta je bil najbolj primeren objekt človeštvo samo.  

Comte je to svojo idejo nove religije poimenoval religija velikega bitja kjer je veliko bitje 

celotno človeštvo.  To bi bil primeren objekt za čaščenje, ker bi pomenilo samostojnost 

človeštva. Ne bi se več bilo potrebno obračati h bogu, ki je tako ali tako iluzija, da jim daje 

stvari in jim s tem odvrača pozornost od samih sebe.  

Bistven je bil človeški napredek in razvoj in da bi do tega prišlo, so se morali ljudje 

osredotočati predvsem nase. Po sociološkem principu, da je družba kot skupnost veliko bolj 

pomembna kot vsak posameznik ali celo kot skupnost vseh posameznikov, je Comte 

domneval, da veliko bitje ne bo le solipsistična, individualistična, samozaverovana religija, 

kjer bi ljudje častili izključno sebe kot posameznika, pač pa bi častili celotno skupnost, to 

večjo realnost, ki bi se ustvarila samo pod pogojem, da ustvarijo družbene skupine in 

družbene strukture.  

Papež nove cerkve bi bil Comte osebno. Nadel si je naziv visoki svečenik človeštva, kar je 

ostal do svoje smrti. V svojo novo religijo mu je uspelo pritegniti kar nekaj ljudi, saj je bil 

neumoren zagovornik svoje nove religije, religije velikega bitja.  

Še več; svojo ljubezen Clautilde de Vaux je postavil za svetnico, nekakšno Devico Marijo. V 

svojem majhnem stanovanju v Parizu je sprejemal vernike, ki so hodili k njemu in se mu 

spovedovali. Od svojih vernikov je zahteval izjemno strogo moralnost, še bolj strogo kot je 

bila krščanska; prepovedal je recimo razvezo zakonske zveze in enkrat poročen par je 

poročen ostal za zmeraj.  

Njegova cerkev pozitivne znanosti je dejansko pridobila podpornike, najbolj pa se je razširila 

zunaj Francije in je še danes dejavna v Braziliji. Veliko Comtovih podpornikov iz ranih dni, 

ki so ga podpirali zaradi njegove težnje po empiričnem zasledovanju znanja, eksperimentih, 
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opazovanju in prikazovanju, ga je zapustilo, ko so Comtovo delovanje videli kot versko, 

vseeno pa jih je veliko ostalo z njim in po njegovi smrti prevzelo organizacijo.  

A vrnimo se nazaj k njegovi sekularni analizi religije. Comte je postal vir mnogih sociologov 

in ostalih teoretikov, med drugim tudi za Emilea Durkheima, Karla Marxa in Sigmunda 

Freuda . Zanj je družbena funkcija najbolj pomemben vidik religije, še bolj pomembna kot 

funkcija posredovanja znanja o svetu. Comte je edinstven tudi zato, ker je do pojava 

psihologije na podlagi lastnih izkušenj z norostjo lahko razvijal določene teorije. Med 

napredovanjem svoje bolezni je lahko opazoval kaj se dogaja z njegovim lastnim umom in 

videl, kako se premika med stadiji od pozitivizma, metafizičnega in teološkega stadija pa vse 

do fetišizma. Med okrevanjem pa je bilo premikanje med stadiji ravno obratno.  

Z interpretacijo lastne izkušnje je spoznal, da prehodi med stadiji niso nikoli popolnoma jasni 

in dokončni. Opazil je, da prejšnji stadiji človekovega razvoja ostanejo latentni znotraj 

človeškega uma. Iz lastnih izkušenj je videl, da je nekje v njemu bila še vedno prisotna 

fetišistična faza, ki se je lahko kadarkoli spet prebudila. Tako je bil Comte do psihologa 

Sigmunda Freuda in njegovega principa nezavednega edini, ki je trdil, da se vsi predhodni 

stadiji razvoja ohranijo in lahko pride do regresije, če obstajajo za to pravi pogoji.  
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3. RELIGIJA IZ PERSPEKTIVE KARLA MARXA 

 

Karl Marx je bil zelo sovražno nastrojen proti religiji in tega ni bilo moč prezreti v njegovih 

delih. Zanj religija ni bila nekaj s čimer bi se bilo potrebno prekomerno obremenjevati in 

mogoče ravno zaradi takšnega razmišljanja ni nikoli izdelal kompletne teorije o religiji. 

Seveda je najbolj znana njegova fraza "religija je opij ljudstva", ki pa je v celotnem citatu 

sledeča: "Religija je ječanje zatiranih, srce brezsrčnega sveta, kot tudi duh neduhovnih 

okoliščin, je opij ljudstva." 

Ni pa Marx religije nikoli napadel neposredno, ker se mu to ni zdelo potrebno. Njeni temelji 

so bili že tako trhli in če bi te temelje le odstranili, potem bi se religija zrušila kar sama od 

sebe. Zato ni bilo potrebe po neposrednem napadu nanjo.  

Karl Marx je bil po prepričanju materialist in je v pogledu na svet imel enaka razmišljanja kot 

D. Humme – svet je enodimenzionalen in to kar je pred nami je celotna resničnost, ki obstaja. 

Ne obstaja nobena duhovna realnost, ki bi bila enakovredna materializmu. Svet je samo en.  

Takšen pogled na svet je bil nasproten tistemu kot ga je predstavljala tradicionalna religija – 

ta je učila, da so materialne stvari v življenju manj pomembne kot duhovne in so bile del 

nižje ali živalske narave. Tradicionalna religija je prav tako učila obstoj nematerialne, 

duhovne komponente vsakega človeka – duše. Telo brez duše ne zna drugega kot se obnašati 

po vzgibih živalskih instinktov.  

Da bi Marx dokazal svoje nestrinjanje, je uporabil tako imenovano transformativno metodo 

– idealistične ideje je preprosto obrnil na glavo in jih obrnil naokoli. Če bi idealist menil, da 

je um nematerialna realnost, kjer se samo  zdi, da prebiva v možganih, v resnici pa od nje ni 

odvisna, potem bi obraten argument temu bil, da so možgani prvotni element in brez tega 

telesnega organa, v katerem se dogajajo električni impulzi, uma in misli sploh ne bi moglo 

biti. Ko organ propade, izgine tudi zavest.  

Takšno materialistično stališče je pomenilo popolno nasprotovanje religiji, je pa Marxa na 

nek način prisililo v osredotočanje na sociologijo in ne samo na filozofijo. Ne nazadnje so 

bile tudi družbene strukture realnost in v njih so prebivali ljudje. In razlog za obstoj 

družbenih struktur je bila skrb za materialne potrebe posameznika.  
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Na podlagi materialističnega stališča je sledilo preučevanje ekonomije, način izdelave in 

razdelitve dobrin ter storitev. Zanimalo ga je kdo proizvaja, kje se izvaja proizvodnja, kdo 

dobrine kupuje, kako pride do njih, kako poteka oglaševanje. Opazoval je grozljive pogoje 

dela zaposlenih tovarniških delavcev v Nemčiji in Angliji po industrijski revoluciji, njihov 

ekonomski položaj pa označil kot položaj izkoriščanja, zatiranja. Njihovo delo je bilo najbolj 

bistveno, oni so bili tisti, ki so materialne dobrine dejansko proizvajali, vseeno pa za svoje 

opravljeno delo niso bili dostojno plačani. Vrednost opravljenega dela zaposlenega je bila s 

tem ukradena.  

Delavec je izdeloval en predmet določen čas, zanj pa je dobil le določen znesek preko 

mezdnega plačila, veliko večino vsega pa je šlo lastnikom tovarn, ki pa fizično niso delali, 

pač pa samo obračali investicije in kapital.  

Razen opisa delovanja dobička in ukradene vrednosti je Marx razdelil družbene pojave na 

dve osnovni stopnji. Prva je bila baza ali včasih imenovana podstruktura.  Baza so vsa tista 

področja ekonomije, vse družbene strukture in formacije, ki so skrbele za telesne potrebe 

ljudi. Baza je bila vse tisto, ker je bilo vključeno v pridelavo hrane, izdelavo obleke, 

gradbeništvo, izdelava zdravil itn. Baza je bila temelj za vse ostalo. Kot materialist Marx ni 

verjel v posmrtno življenje in ko človek umre kot posledica pomanjkanja hrane, bivališča ali 

obleke, je bil to njegov dokončen konec.  

Na podlagi te baze pa se je lahko gradila nadstavba – vanjo so bile vključene umetnost, 

filozofija, kultura, glasba in religija. Te stvari niso bile nujno potrebne, bile so le dodatki. To 

niso bile osnove, ampak so bile samo dodane bazi.  

Po Marxovem mnenju so bili idealisti tisti, ki so ljudi prepričali, da je nadstavba bolj 

pomembna in bolj potrebna za življenje kot baza. Takšno prikazovanje sveta je bilo 

popolnoma napačno, posledice zgrešenega dojemanja pa so se kazale pri zatiranju pravih 

ljudi, pri zadrževanju ljudi v družbenih strukturah, kjer so bili prisiljeni recimo živeti v 

slumih in delati za mizerno plačilo za opravljeno delo.  

Končni cilj je za Marxa postal ukrepati proti takšni ureditvi, da bi jo lahko popravil in 

izboljšal. Nadstavba je bila nepotrebna in mislil je, da se jo lahko odpravi brez kakršnekoli 

škode. Pri nadaljevanju svoje analize je uvidel, da obstajajo tudi zlonamerni vidiki družbene 

strukture. Lastniki proizvajalnih sredstev so jih lahko uporabili kot orodje za zatiranje 

delavcev.  
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Za Marxa je bila celotna preteklost človeštva nič drugega kot razredni boj.  

Mogoče je res obstajal idealni prostor, kjer bi se posameznik lahko kot neodvisna oseba 

odločil nekaj sam izdelati in ker je to sam izdelal, je na to gledal kot na podaljšek samega 

sebe, svet pa je s tem postal bolj resničen, ker je vanj postavil nekaj česar prej tam ni bilo. To 

je eksternalizacija osebnosti v skupen svet – slikanje slike, gradnja hiše ali izdelava kakšnega 

predmeta.  

Ko pa osebe začnejo gledati na svoje predmete kot na zasebno lastnino, ki se je ne deli s 

skupnostjo pač pa se jo prodaja in kupuje, pride do delitve med ljudmi na tiste, ki so stvari 

izdelovali in tiste, ki so jim izdelovanje naročevali. S tem pa se je začel razredni boj; boj 

delavcev proti lastnikom.  

Razred lastnikov si je zato prilastil nadstavbo in postala je orodje za zatiranje delavca. Ko 

izdelki nadstavbe (kultura, glasba, umetnost, religija …) postanejo sprevrženi, se spremenijo 

v ideologijo. Postanejo sistem mišljenja, ki ga je vzpostavil razred zatiralcev z namenom 

mirne vdaje zatiranega razreda. S pomočjo takšnega orodja zatirani verjamejo, da živijo v 

svetu, v katerem sta zatiranje in beda povsem naravna in običajna. Preko ideologije lahko 

svoj položaj sprejmejo in se z njim sprijaznijo.  

Iz takšne ideologije je bila izpeljana tudi božja pravica kraljev, da zasedejo svoj položaj na 

prestolu ali pa privilegiji aristokracije. Če je ljudstvo lahko sprejelo dejstvo, da je mož na 

prestolu tam po volji boga, potem je bilo popolnoma normalno, da tega mesta ni mogel 

zasesti nihče drug.  

Kmetje so zaradi takšnega sosledja božjega zaporedja sprejeli svoj položaj kakor tudi  

razmišljanje, da jim je ta položaj bil namenjen, mož na prestolu pa je kralj tudi, če ga niso 

izbrali oni in če jim njegova politika vladanja ni prinesla ničesar drugega kot bedo. Zavrnitev 

kraljeve oblasti bi namreč pomenila zavrnitev  boga.  

Iz tega je Marx izpeljal, da je religija orodje za ustvarjanje ideologije, ki skrbi, da so delavci 

pokorni in mirni. Poleg tega jim je religija obljubljala nagrade v nebesih po smrti, če bodo le 

pridno delali vsak dan in sprejeli svoj od boga dani položaj.  

Toda vera v boga za Marxa ni bila nekaj popolnoma naravnega in spraševal se je o izvoru 

religije. On sam ni verjel v obstoj boga, zato je menil, da je lahko vera v boga izključno vera 

v iluzijo. A do takšnega sklepa je prišel tudi zaradi vpliva izdane knjige, ki je v Evropi 
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povzročila pravo senzacijo – njen naslov je bil Esenca krščanstva (1841), avtor pa je bil 

Ludwig Feuerbach. Feuerbach je menil, da je bog samo projekcija in čeprav piše v Bibliji, da 

je bilo človeštvo ustvarjeno v podobi boga, je bilo ravno obratno. Bog je bil ustvarjen po 

človeku. Ko je človek ustvaril boga, je nanj prenesel vse lastnosti od katerih se je odtujil – 

bog je bil moder, popoln, pravičen, usmiljen in ljubeč. Človeštvo pa je s tem, vsaj v primeru 

krščanstva, postalo nizkotno, grešno in ponižno.  

Zamisel, da je bog samo projekcija človeka, da je samo iluzija nekega neobstoječega bitja na 

nebu, ki  je človeštvo odtujil od njegovih najboljših lastnosti, je bila Marxu zelo blizu, ne pa 

dovolj skrajna. Feuerbach se je zadovoljil s teoretiziranjem in premišljevanjem, Marx pa se je 

želel poglobiti v družbeno delovanje te iluzije, najti pa je hotel še način kako se je moč od nje 

osvoboditi  in jo uničiti.  

Če povzamemo – bog je točno določena iluzija ustvarjena s strani razreda lastnikov s točno 

določenimi lastnostmi, ki eliti pomaga pri obvladovanju delavcev. Ekonomski položaj 

delavca je bila past, ki je ustvarila vero v točno določenega boga. Iz tega razloga se Marxu 

religije ni zdelo vredno neposredno napadati. Če je namreč vera v boga in božjo ureditev 

družbe samo posledica ekonomske porazdelitve sredstev v določenem razmerju, potem je te 

pogoje mogoče spremeniti in religija bo sama po sebi padla.  

Abolicija religije kot iluzorne sreče ljudi je potrebna za resnično srečo. Zahteva po opustitvi 

takšne iluzije je zahteva po opustitvi stanja, ki samo po sebi zahteva iluzije. Če je moč 

spreobrniti ekonomski red, vzpostaviti diktaturo proletariata in uresničiti delavski paradiž, 

potem ne bo več prostora za te stare oblike evropskih religij. Ne bo več potrebe po religiji.  

Kako takšne ideje delujejo v resničnem življenju, je bilo moč opazovati v komunističnih 

družbah 20. stoletja, kjer so marksisti imeli priložnost svoje teorije tudi eksperimentalno 

preizkusiti. A veliko kritikom je dejstvo, da so komunistične  družbe propadle že zadosten 

dokaz o napačnih predpostavkah marksistične teorije.  

Obstaja pa še nekaj bolj teoretičnih kritik, ki jih lahko na kratko predelamo. Richard 

Comstock kritizira transformativno metodo za katero pravi, da čeprav poskuša marksizem 

obrniti religijo v materializem, je končni produkt vseeno podoben religiji. James Boon je 

kritiziral razdelitev baze in nadstavbe, ki ju ob bolj podrobni analizi po njegovem mnenju ni 

mogoče ločiti med sabo. Pri bazi in nadstavbi namreč ne gre za predmete ampak za funkcije. 

Nekaj je lahko del baze, če tako deluje in enako je z nadstavbo. Tako na primeru religije ni 
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mogoče jasno ločiti med tem ali gre za bazo ali nadstavbo, ker sta v religiji prisotni obe 

funkciji.  

A kljub kritikam in sesutju komunizma je Marxov argument še vedno zelo privlačen. Zaradi 

Marxa lahko opazimo kako je religija lahko tudi ekonomski model. V religiji se ne nazadnje 

dogajajo stvari, ki močno vplivajo na posameznikov materialni položaj in na njegovo udobje 

v življenju. Bogatejši sloj izkorišča funkcijo religije, da nižje sloje prisili v načine obnašanja 

po njihovih željah. Dokaz za to so krščanske skupine, ki so se zavzemale za osvoboditev 

teologije na podlagi marksističnih idej o ekonomskem položaju družbe in jih združili z nauki 

prerokov o pravičnosti iz Stare zaveze.  

Po Marxu ni več mogoče gledati na religijo kot na neoporečni sestav idealov in zamisli, ki 

imajo funkcijo preusmerjanja pozornosti od sveta ter nimajo nič opraviti z ekonomsko in 

materialno platjo sveta. Po Marxu sta ta dva koncepta vedno prepletena med sabo.  

  



13 

 

4. DURKHEIMOVA TEORIJA RELIGIJE 

 

Emile Durkheim je bil poleg Marxa in Webra en glavnih teoretikov, ki je sociologijo 

pomagal konsolidirati kot moderno znanost, še danes pa se ga smatra kot očeta sociologije.  

Za razliko od Comtea, ki ga je Durkheim močno spoštoval, pa se je sam raje osredotočal na 

to kako družbeni pojavi vplivajo na življenje posameznika. Tako mu je uspelo osvetliti tudi 

najbolj zasebne dele življenja skozi družbene dimenzije. Točno to je počel v svoji študiji 

Samomor, ki spada med njegova rana dela.  

Samomor je bil dojet, in je verjetno še danes, kot zelo intimno dejanje iz obupa ali pa 

manifestacije psihološkega neravnovesja. Toda Durkheim je pregledoval statistiko 

samomorov in opazil, da je le-ta najbolj pogost v tistih predelih Evrope, ki so bili pretežno 

protestantski, manj pa v katoliških.  

Njegova teorija je bila, da zaradi narave protestantskega nauka dobijo ljudje manj skupinske 

podpore in ker so bolj odtujeni, so bolj nagnjeni k samomoru. Pri katoličanih, ki so imeli 

razširjene družine, poudarek pa je ležal na cerkvenem članstvu in povezanosti skupnosti, so 

imeli posamezniki boljše podporne mreže in so redkeje izbrali samomor kot rešitev svojih 

težav.  

Izkazalo se je, da ima samomor družbeno dimenzijo, ki je posameznika vezala na večjo 

družbeno strukturo.  

Religijo je Emile Durkheim preučeval v delu z naslovom Elementarne oblike religioznega 

življenja. Podlaga zanjo so bile objavljene etnografske raziskave iz Avstralije, ki so jih 

različni etnografi opravljali med domorodnimi plemeni. Te podatke je Durkheim izbral kot 

primer najbolj enostavne oblike družbe in jih uporabil kot neke vrste laboratorij za 

razumevanje kako se socialnost v družbi razvija.   

V prvih nekaj poglavjih se Durkheim osredotoči na teorije religije, ki so bile v tistem času že 

objavljene, predvsem se je nanašalo na britanske antropologe, med katerimi sta bila Andrew 

Lang in Edward B. Tylor. Britanska tradicija se je bolj osredotočala na religijo kot na skupek 

idej, ki so si jih izmislili posamezniki, niso pa se preveč osredotočali na družbene oblike 

verskega izvajanja.  
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Dve vodilni teoriji, s katerimi je želel Durkheim obračunati, sta bili teorija o religiji kot 

naturalizem in teorija o religiji kot animizem. Med njima ni bilo veliko razlik. Razlika je bila 

samo to, da pomeni naturalizem poosebljanje naravnih pojavov (izumljanje boga groma in 

strele, ker se pojava ljudje bojijo in se želijo pred njim zavarovati ali ga nadzirati), animizem 

pa je povezovanje sanj o preminulih osebah s posmrtnim svetom, z duhovi in če lahko 

sanjamo o preminulih osebah, obstajajo prav gotovo tudi duhovi, ki morda niso nikoli živeli.  

Durkheim z nobeno od teh teorij ni bil preveč zadovoljen, še posebej zato, ker se nista 

osredotočali na družbeno dimenzijo verskega življenja. Med pregledovanjem zapisov o 

domorodcih iz Avstralije je Durkheim sklepal, da dogajanje v religiji ni povezano s 

premišljevanjem o verskih idejah pač pa z aktivnostmi, obredi, ki so skupino združevali in 

osredotočali njihovo pozornost na predmete čaščenja.  Religija je delovala na način, kot ga je 

že dojemal Comte – povezovala je družbene odnose. Religija je bila način obnašanja. 

Animizma in naturalizma pa ni zanimalo obnašanje in to je Durkheima močno motilo.  

To pa ni bila edina pomanjkljivost naturalizma in animizma. Če sledimo niti obeh teorij, 

potem morajo biti objekti čaščenja velikanski in strašni – grom, strela, duhovi in ostale stvari, 

ki so se jih ljudje bali.  Toda avstralski domorodci so se zbirali in plesali okoli majhnega 

kamna na katerem je bil naslikan kakadu ali kakšna rastlina. Po teoriji animizma bi to 

razlagali tako, da so ljudje častili te podobe, da bi nad njihovim duhom pridobili nadzor in če 

bi imeli nadzor nad duhom neke živali, bi bili lahko bolj uspešni pri lovu. Izkazalo se je, da 

avstralski domorodci ne jedo kakadujev ali rastlin upodobljenih na kamnih, včasih 

predstavljen totemski predmet sploh ni bil primeren za hrano – recimo veter.  

Naslednji vidik je bilo predvidevanje obeh teorij, da je religija samo slaba znanost in to 

napeljuje k razmišljanju, da so primitivne družbe otroške, nevedne in neumne, Durkheim pa v 

to ni bil prepričan. Ker se na teh primerih animistična in naturalistična teorija nista ujemali, ju 

je bilo potrebno opustiti.   

Durkheim je želel verjeti, da so ljudje v bistvu zelo inteligentni in nobena religija ne more 

preživeti na dolgi rok, če je že njena osnova napačna ali slaba. Religiozni obredi so vsekakor 

bili na nek način zvijače, enako tudi obnašanje posameznikov pri obredih, ko so se obračali 

na te preproste simbole in idole. Pomembno pa je bilo ugotoviti kje leži zvijača, če ne gre za 

slabo znanost.  
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Zato je Durkheim predstavil lastno teorijo o objektu verskega čaščenja. Zanj je bil primarni 

vir verskega obnašanja lastnost, to lastnost pa je poimenoval sveto. Njeno nasprotje je bilo 

profano ali posvetno. Predmeti, ki služijo v družbi kot osrednji liki čaščenja niso nujno 

edinstveni. To je lahko kamen z določeno podobo, ki pa ga lahko zavržemo in s tem kamen ni 

več svet. Svetost predmeta je bila vtisnjena v predmet in ni obstajala samo v tem predmetu.  

To je pomenilo, da svetih stvari ni bilo mogoče določiti in ločiti od profanih s tem, da se 

posluša mite ali da nekdo pove kaj je profano, pač pa se to določi z opazovanjem obnašanja v 

družbi. Predmet je bil svet, če so se do njega obnašali kot do svetega. Takšno obnašanje je 

bilo družbeno obnašanje.  

Durkheim je pri avstralskih domorodcih opazoval družbeno organizacijo poznano kot klanski 

totemizem. Večje plemenske skupine so se delile na manjše podskupine: klane, bratovščine, 

skupnosti. Ob nastanku ene takšnih skupin je le-ta prevzela svoj simbol, totem, ki bi ga 

predstavljala žival, rastlina ali naravni pojav in ko je skupina tega sprejela za svoj totem, se je 

do njega začela na poseben način obnašati. Totem je bil uporabljen kot središče za skupinska 

srečanja.  

Profano pa ni imelo takšnega pomena. Profane stvari so bile čisto običajni predmeti, ki niso 

imeli nobene posebne arhetipske lastnosti in so bili uporabljani vsak dan za vsakodnevna 

opravila. Ker niso imeli nobenega posebnega pomena za ostale člane skupnosti, niso imeli 

nobene svete lastnosti.  

Sveto in profano sta predstavljala popolno nasprotje. Če je bilo nekaj sveto, potem ni moglo 

biti profano.  

Durkheim je opazil še tri posebnosti, ki so določale preko načina obnašanja skupine kaj je 

bilo sveto in kaj profano. Prvič, ko je nekaj postalo sveto, so zanj veljali določeni tabuji. 

Načini obnašanja, ki so bili popolnoma sprejemljivi za profane stvari, niso bili primerni za 

svete stvari. Tako na primer ne bi smeli izreči vrsto živali, ki je sveta. Ne bi smeli 

zaničevalno govoriti o njej, ker bi njen duh lahko to slišal in skupini ne bi bil več naklonjen. 

Ženske med menstruacijo se mu niso smele približati. Dotakniti se ga ne bi smelo nič, kar bi 

ga lahko oskrunilo ali umazalo. S takšnimi omejitvami je bilo obnašanje v prisotnosti nečesa 

svetega strogo regulirano.  

Drugič, sveti predmeti so bili ustvarjeni za namene verskega zbiranja in obrede. Durkheim je 

opazil, da ima vsako avstralsko pleme majhen kamen na katerem je bila narisana podoba 
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totemske živali in kadarkoli so se zbrali za obred, so prinesli kamen iz hrambe, ga postavili v 

središče in vse dogajanje je bilo usmerjeno proti njemu.  

In tretjič, totem ni predstavljal identitete samo za skupnost ali klan, pač pa tudi za vsakega 

posameznika posebej. Člani klana kakaduja so bili kakaduji, člani klana papagajev pa 

papagaji.  

Ti trije faktorji, tabuji, sveti predmet kot predmet središča in identiteta preko svetega 

predmeta, so predmet napravili za svetega in nič kar je bilo profano, ni imelo takšnih funkcij.  

To pa ne pomeni, da se je lastnost svetega prenesla v predmet. Katerikoli predmet je lahko 

postal svet. Kamen je samo običajen kamen, dokler se nanj ne nariše določena podoba in se 

odnos skupine do njega ne spremeni. Če se kamen zaradi uporabe izrabi ali iztroši, se ga 

lahko zavrže.  

Podobno je z odnosom skupin do različnih totemov – kar je za eno skupino tabu, ne velja tudi 

za drugo skupino. Če so bili kakaduji za eno skupino sveti, se je druga skupina lahko do njih 

vseeno obnašala profano. Lastnost svetega torej ni bila omejena na določeno vrsto živali, 

rastlin ali pojavov.  

Na svetost ni vplivala niti podoba, ki je predstavljala sveti predmet. Običajno so bile podobe 

na kamnih precej poenostavljene in so predmet svetega samo stilsko ponazarjale.  

Iz vsega tega je Durkheim sklepal, da mora biti ozadje totema simbolično in ne resnično. 

Vsebina totema in njegova svetost je morala biti bolj povezana s tem kaj totem predstavlja na 

simbolni ravni. Iz različnih virov preučevanj primitivnih skupnosti je bilo moč izluščiti 

skupno besedo, ki je opisovala lastnost svetosti – mana, orenda, manitou. Vsak domorodec je 

znal povedati, da se mana občuti, ko so v njeni bližini, da se svobodno premika skozi prostor.  

Da bi Durkheim lahko uporabil nekaj enakovrednega tem izrazom v svojih delih, je skoval 

izraz totemski princip. Predmeti so postali sveti tako, da so se zlili s totemskim principom. 

Ko se je na običajen kamen narisala podoba in se ga je uporabilo v obredu, je v kamen vstopil 

totemski princip, vanj je vstopila mana in postal je svet.  

Po eni strani se je lastnost svetega  prenesla na totemski emblem, hkrati pa je taisti totemski 

emblem označeval družbeno skupino. Skupina je predstavljala kakaduja, kakadu pa se je 

povezal s klanom in po drugi strani na lastnost svetega in če bi sredinski pogoj odstranili, bi 

dobili Durkheimovo izpeljavo – sveto je družba.  
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Edina vloga totemskega emblema je vloga simbolnega središča s pomočjo katere se lahko 

družbena skupina predstavlja. Takšne družbene vloge lahko najdemo tudi v naši okolici – to 

so različne maskote, podobe živali, logotipi s katerimi se poistovetimo in identificiramo. 

Durkheim je bil prepričan, da je pri teh primitivnih plemenih odkril najbolj osnovne oblike 

religije, kjer skupina vzpostavi nek simbol izključno zato,da bi lahko častila samo sebe.  

Religija je že od najbolj enostavnih oblik predstavljala najbolj enostaven način zbiranja 

družbe z namenom, da se osredotoči nase kot na družbeno realnost, posameznikom pa 

omogoči, da se v tej realnosti najdejo. Religija je vedno bila čaščenje družbe s strani družbe 

same.  

Ker je Durkheim sklenil, da je religija družbeni pojav, je poskušal analizirati tudi na kakšen 

način spada posameznik v to družbeno realnost. Hotel je ugotoviti kako religija vpliva na 

posameznika. Religija vsakemu posamezniku ponuja spokorniške pravice, kot se je izrazil 

Durkheim. Spokorniške pravice so načini kako se družba ali posamezniki v družbi  lahko 

ponovno predajo koristi za celotno skupino. Na skupinski ravni bi bili ti načini skupinske 

maše, kjer pride do ponovne predanosti družbe začrtanim ciljem, morali in nalogam. V 

krščanstvu je tak dogodek post, kjer ljudje določen čas v letu posvetijo oceni svojega načina 

življenja in ali ta ustreza sprejetim normam družbe.  

Drug način za spokorniške pravice bi bile spontane slovesnosti, ki jih družba kot celota 

prireja po potrebi v času, ko celotna družba zaide z začrtane poti ali stran od sprejetih vrednot 

ali pa v primerih, ko je potrebno v skupino ponovno vpeljati posameznika, ki je s poti zašel. 

Na ravni posameznika bi bil to nekdo, ki po storjenih napakah zaide v cerkev, da bi opravil 

obred spovedi, se pokesal, se predal vrednotam skupine in bil ponovno vključen vanjo. Na ta 

način se posameznik lahko navezuje na celotno skupino. Religija sprejme funkcijo družbe, ki 

posameznika prisili, da sprejme ali ponovno izvaja vlogo, ki mu je bila namenjena.  

Ena bolj fascinantnih idej Durkheima je dojemanje individualne duše kot družbenega pojava. 

Duša je zanj zavest, ima vlogo Freudovega superega. Duša ni nič drugega kot odsev družbe v 

posamezniku, ki jo ta sprejema kot lastno identiteto. Ko je oseba uspešno integrirana v versko 

življenje družbe, postanejo vrednote, cilji, naloge in ideali družbe del osebnosti posameznika. 

Kadar nekdo resnično postane član klana kakadujev, prevzame dušo, ki potlači njegove lastne 

impulze in nagone, ki bi lahko bili antisocialni, v ospredje pa pride odsev družbe in prevzame 

njeno identiteto kot primarno. Duša je družba ujeta znotraj posameznika.  
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Kritiki Durkheimove teorije religije izpostavljajo njeno monokavzalnost oziroma 

enovzročnost. Religija ima po njegovem mnenju samo en vir, religija ima družbene vidike in 

za raziskovanje ni potreben noben drugi pristop.  

Njegova teorija je ciklična, saj že na samem začetku, še preden je sploh predstavil 

etnografske raziskave, poda pravo definicijo religije, ki je predvsem družben pojav. Zanj je 

družbena narava religije tako pomemben sestavni del, da če ne iščemo teh družbenih 

dimenzij, ne moremo najti religije.  

Njegova teorija je redukcionistična. Redukcionizem pomeni zmanjšati pomembnost pojava A 

na pojav B. Če sklenemo, da je religija samo družben proces, pomeni, da ne moremo 

legitimno uporabiti verskih konceptov, recimo teologijo, kot razumevanje religije. Religijo bi 

s tem reducirali na drugo stopnjo razlage. Če je religija samo družbeni proces, je edini 

primeren proces za analizo samo sociološka analiza.  
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5. WEBROVI PRISPEVKI K SOCIOLOGIJI RELIGIJE  

 

Skupaj z Durkheimom in Marxom je Max Weber en bolj pomembnih ranih sociologov. Se pa 

Weber od njiju loči po tem, da ni nikoli iskal odgovora na vprašanje o izvoru religije. Zanj 

takšno vprašanje ni bilo pomembno.  

Religija je bila za Webra sila, ki je lahko sama po sebi namen. Religije ni omejeval na 

nobeno drugo področje, pač pa je bila ena od mnogih sil, ki so ustvarjale družbo kakršna je 

bila. Njegova teorija religije ni bila enovzročna (monokavzalna), kot je bila pri Durkheimu. 

Prav tako ni omejil religije na vlogo epifenomena, nečesa kar ima podlago v nečem drugem 

in je od tega odvisno. Religija je po Webru lahko sila za aktivnost v družbi, lahko je 

spremenljivka, ki vpliva na ostale procese tudi takrat, ko ti procesi vplivajo na religijo.  

Religija je torej samo ena od sestavin zapletene mešanice družbenih sil, ki so v medsebojnem 

razmerju in imajo za posledico zelo kompleksne učinke.  

Tudi sami nauki v religiji so za Webra izjemno pomembni. Doktrina je zanj nekaj zelo 

resnega in je ključnega pomena za razumevanje zakaj ima religija določene družbene učinke. 

Vzrok za to je bilo razumevanje Webra, da religije ni mogoče dojemati kot predmet 

preučevanja na ravni naravnega zakona iz katerega lahko izpeljemo neko pravilo ali zakon. 

Religije ni mogoče pojasniti. Religija je mreža pomenov. Je omrežje simbolov in verovanj, 

ki se povežejo v celoten sistem pomenov, da bi ljudje lažje dostopali do sveta.  

Weber je opazil intimno povezavo med mrežo pomenov na eni strani in med ravnanjem ljudi 

na drugi. Z drugimi besedami  - pomen ustvarja etos. Etos pa je nagnjenje ljudi h določenemu 

obnašanju. To zvezo lahko jasno vidimo v njegovem najbolj znanem delu Protestantska etika 

in duh kapitalizma.  

Svoje preučevanje evropske ekonomske preteklosti je pričel z enostavno ugotovitvijo. Če 

želimo najti izvor kapitalistov, moramo določiti geografska področja kjer se je kapitalizem 

pojavil. Kapitalizem je v tem primeru nagnjenje zasluženi denar iz poslovanja namesto 

zapravljati vlagati na tak način, da bo začel prinašati obresti in s tem povečal kapitalsko bazo. 

Weber je odkril, da je kapitalizem zacvetel na protestantskih območjih, ne pa tudi na 

katoliških. V svoji knjigi je zato začel raziskovati domnevno povezavo med protestantskim 

naukom in izvajanjem ter vzponom kapitalizma.  
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Poudariti je potrebno, da Weber ne pravi, da bi protestantizem naj povzročil kapitalizem. 

Kapitalizem je že obstajal pred protestantsko reformacijo, kajti oblike kapitalizma je bilo moč 

najti že v starodavni Kitajski, Babiloniji in še nekaterih krajih. Je pa na evropskem ozemlju 

vsekakor opazil določeno vrsto kapitalizma in zato uporabi tudi izraz "duh kapitalizma", ki 

pomeni novo obliko kapitalizma v Evropi po protestantski reformaciji.  

Starejše oblike kapitalizma so bile polne zgodb o mazačih, šarlatanih, oportunistih in 

izkoriščevalcih, ki so si pridobili dobiček iz poslovanja, ga spet investirali v kapitalsko bazo 

in nato zapravili za razkošje in uživanje. Te ljudi je motiviral nagon po izboljšanju svojega 

življenjskega standarda, zadovoljevanje skozi potrošnjo in poveličevanje samega sebe in 

svoje družine.  

Novi kapitalisti pa so bili precej drugačni. Kapitala in kapitalskih naložb niso dojemali kot 

sredstvo bogatenja ali ustvarjanja družinskega imena, pač pa so dojemali kapitalizem kot 

njihovo moralno dolžnost, kot je razbral Weber iz njihovih biografij in avtobiografij.  

Ena takšnih biografij je bilo življenje Benjamina Franklina. Čeprav Franklin ni bil kaj prida 

veren, pa je stalno poudarjal pomen dobičkov in o varčevanju pridobljenega. O tem, da je čas 

denar. Da je preživljanje prostega časa preslikava tega kako se oseba posveča svojim 

financam. Kovanje dobička iz finančne naložbe je dojemal kot dolžnost.  

Druga opazna razlika novih kapitalistov je bilo dejstvo, da bogastva niso zapravljali za 

razkošne predmete. Kazalo je, da jih dobro življenje, dobra hrana, lepe obleke in podobna 

razkošja, ki se lahko pridobijo z denarjem, niso zanimala. Še več, veliko kapitalistov je živelo 

popolnoma normalno življenje, čeprav so si nabrali kar zajetno premoženje. Zaslužen denar 

so namreč stalno investirali, kajti tudi to je bilo dojeto kot njihova dolžnost.  

Tretjič, njihove delovne navade so bile neizprosne. Stari kapitalisti, ki so to počeli za 

razkošje, so delali le toliko kolikor je bilo potrebno, da so si želeno razkošje lahko tudi 

privoščili. Novi kapitalisti pa so zelo trdo garali, niso se upokojevali in v svojih 

avtobiografijah ali biografijah so ponavljali, da je njihov cilj, njihov ideal umreti v vpregi kot 

vprežna žival, ki pogine med delom.  

Skupno jim je torej bilo, da so s skoraj versko gorečnostjo varčevali denar, trdo garali in se 

stalno odrekali stvarem zato, da bi lahko živeli preprosto življenje.  V tem je Weber videl 

povezavo med novim kapitalizmom in protestantskim naukom in dogmo.  
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Začel je s preučevanjem Martina Luthra na temo dela. Pred Luthrom je bilo delo med kralji, 

aristokrati, tlačani in kmeti ter po drugi strani med cerkvenimi predstavniki in običajnimi 

delavci porazdeljeno na podlagi socialne strukture, ki je ljudi vrednotila glede na njihov 

družbeni položaj in posledično je bilo njihovo delo vrednoteno zelo različno. Kralj, plemstvo, 

vitezi in aristokracija je bila na privilegiranem položaju zato, ker jih je tja postavil bog, ker so 

bili za to izbrani za te položaje in s tem je bilo njihovo delo več vredno kot delo kmeta ali 

vojščaka. Tisti, ki so se odločili pridružiti verskemu poklicu v samostanu ali so se vključili v 

cerkveno hierarhijo preko duhovništva, pa so sledili božjemu klicu za višje delovne položaje. 

Podobno kot v primeru kraljev in plemstva je bilo tudi njihovo delo bolje vrednoteno kot pa 

delo običajnega delavca.  

Luther je vse te podmene izničil. Zanikal je mišljenje o tem, da ima kralj božjo pravico za 

vladanje, kakor tudi mišljenje, da imajo člani cerkvene hierarhije večjo intrinzično vrednost 

kot kdorkoli drug pred božjim obličjem. Luther je s tem odstranil čisto vse hierarhije med 

posameznim vernikom in bogom. Njegova doktrina o duhovništvu je pomenila, da čisto vsak 

posameznik stoji pred bogom brez posrednikov in z enakovrednim dostojanstvom.  

Takšno dojemanje je pomenilo tudi drugačno vrednotenje dela. Po Luthru se je dostojanstvo 

osebe enačilo z dostojanstvom vsega dela. Tako delo duhovnika v cerkvi ni bilo nič vrednejše 

kot delo kmeta na polju z žitom. Pomenilo je, da je kmet videl svoje delo kot poklic, kot božji 

klic, ne pa več kot božjo kazen, ki ga je pač uvrstil v kmečki sloj. Luthrovo dojemanje dela je 

odprlo vrata do enakosti med ljudmi, ki je dalo dostojnost vsakemu delu in čisto vsak je lahko 

videl sekularno delo kot božji klic.  

Teologija Johna Calvina doda Webru še nekaj elementov. Njegova doktrina je predestinacija. 

In ker je ta teorija tako pomembna za razumevanje Webrove teorije, je potrebno pojasniti  kaj 

točno pomeni in zakaj je bila tako široko sprejeta.  

Kristjani so namreč imeli pri protestantizmu težavo, ki jo je bilo potrebno rešiti. Pred 

protestantizmom jih je katoliški nauk učil, da je katoliška Cerkev božje sredstvo na Zemlji z 

namenom odrešenja ljudi. Katoliška Cerkev je bila podobna Noetovi barki – tisti na njej bi 

bili odrešeni, vsi ostali pa bi se utopili v vodi. Ko pa sta začela Luther in Calvin s svojimi 

idejami o tem, da je lahko vsak svoj duhovnik, sta namigovala med drugim na to, da biti član 

Cerkve ni bil več pokazatelj individualne odrešitve. Cerkev je s tem v protestantizmu postala 

namesto sredstvo za odrešenje samo še prostovoljna organizacija vernikov, kajti ljudje so že 

bili rešeni preko svoje individualne interakcije z bogom. Cerkvi so se pridružili zaradi 
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hvaležnosti, kot posledica te interakcije in članstvo v Cerkvi ni vplivalo na njihovo odrešenje 

kakor tudi ni pomenilo odrešenja.  

To je bilo za običajne vernike zelo pomembno, kajti pomenilo je, da med njimi in bogom ne 

stoji noben institucionalni posrednik, prav tako pa jih ni mogel noben papež ali duhovnik 

usmerjati z grožnjo izločitve ali pogubljenja. Takšna moč je bila dana samo bogu.  

Po drugi strani je bil s tem ljudem odvzet pokazatelj ali so bili zaradi svojih dejanj odrešeni 

ali pogubljeni.  

Če primerjamo kristjane z ne-kristjani kar se tiče njihovega obnašanja, vrednot, načinom 

življenja je težko opaziti kakšne statistične razlike. In zaradi tega je bilo ljudem težko vedeti 

ali so bili odrešeni ali ne. Predestinacija je pomenila, da je bog tisti, ki se po svobodni volji 

odloča kdo je odrešen in kdo ne še preden se je oseba rodila in vsak posameznik posebej ni 

vedel ali je med temi izbranci ali ne. Takšna ureditev je pustila v verskem življenju precejšnjo 

praznino in ljudje niso bili pripravljeni živeti s tolikšno mero negotovosti in posledično so 

iskali znake božje naklonjenosti.  

Med opravljanjem svojega poklica so hitro opazili, da so nekateri ljudje uspeli, drugi pa niso 

in enostavno je postalo enačiti to z božjim blagoslovom. Akumulacija bogastva je tako 

postala pokazatelj statusa osebe pri bogu.  

Kalvinisti pa niso takoj avtomatično sklepali, da bogastvo samo po sebi že pomeni odrešitev 

in tudi to je pomemben element pri razumevanju tega novega kapitalizma po Webru. 

Posamezniki, ki so pridobili svoje bogastvo na pošten ali nepošten način, ki so ga zapravljali 

za svoje lastne užitke in ga niso podarjali sirotam ali vdovam ter ga niso ponovno vlagali, so 

resda bili bogati, toda iz njihovega načina življenja je bilo jasno, da niso odrešeni.  

Zato je postal nov način prikazovanja svojega statusa izbranca za odrešenje takšen, da se 

pridobljeni kapital iz posla ni zapravljal za razkošje, za kupovanje statusa ali kupovanje 

položaja v družbi, pač pa je moral tak posameznik živeti še naprej skromno življenje in 

svojega bogastva ni smel zapravljati. In če bogastva ne zapravljate zase, iščete pa primerne 

poti za njegovo potrošnjo, potem je ena od možnosti darovanje ali pa odgovorno vlaganje 

kapitala in upravljanje pridobljenega premoženja.  

Tako je po Calvinu in Luthru idealno krščansko življenje bilo sledeče: posamezniku ni bilo 

potrebno biti član aristokracije ali cerkvene hierarhije, da bi imel osebno dostojanstvo in 
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dostojanstvo pri delu, kajti tudi najbolj običajno delo je lahko bil božji klic. Uspešnost v 

poslovanju je bil pokazatelj tega ali je posameznik med odrešenimi ali ne. Asketsko življenje 

polno odrekanja, trdega dela, odrekanja užitkom, zavračanja zadovoljevanja osebnih potreb 

izključno zaradi ponovnega vlaganja dobičkov v še večjo donosnost in posledično je 

pomenila večja akumulacija bogastva tudi znak božje naklonjenosti.  

Weber je opazil v protestantskih območjih ta nov duh kapitalizma. Za razliko od tega pa so se 

v katoliških območjih ljudje še vedno ravnali po stališču neenakosti dela in poklicev, kjer 

recimo katoliški kmet svojega dela ni dojemal kot božji klic in ni čutil potrebe po 

samoodrekanju kot pokazatelju, da je odrešen in njihov delavnik je bil zaradi tega veliko bolj 

svoboden. Weber je opazil, da so ljudje v srednjeveški Evropi delali le po 5 ali 6 ur dnevno, 

da bi zaslužili dovolj zase in potem preostanek dneva preživeli v krčmi, kjer so se zabavali.  

Pojav protestantizma pa je ljudi pripravil do tega, da so delali veliko več. Za Webra je bilo to 

zelo pomembno, kajti po pregledu podatkov o delovnih navadah ljudi je opazil, da ni bilo kaj 

dosti možnosti pripraviti ljudi, da delajo več, če so nagrade izključno materialne narave. Dvig 

plačila za delo po enotah ni pomenil, da so ljudje postali bolj produktivni, pač pa ravno 

obratno; dvig plačila za delo po enotah je pomenil, da so ljudje dejansko delali manj, kajti za 

manj izdelanih izdelkov so bili plačani enako kot pred tem. Enak vpliv je imel tudi dvig urne 

postavke.  

Edini način, da bi ljudi pripravili do več dela, je bilo nekakšno notranje gonilo, 

samoustvarjena motivacija z notranjim izvorom, ki je ljudem govorila, da morajo delati čim 

bolj zavzeto. In ravno to je uspelo protestantski etiki. Ljudje so delali dan in noč, njihov cilj 

ni bil več upokojiti se, pač pa umreti sredi dela.  

Religija s tem postane aktivni faktor takšnega delovanja. Vzpon protestantizma je bil namreč 

vzrok za ravno določen tip kapitalizma. Protestantizem je tisti, ki se je pojavil pred to vrsto 

kapitalizma in predstavlja njegovo gonilno silo. Poudariti pa je potrebno ponovno, da Weber 

nikjer ne trdi, da bi bil protestantizem edini vzrok za pojav kapitalizma, kajti obstajali so tudi 

kraji, kjer uvedbi protestantizma ni sledila tudi uvedba kapitalizma.  

Weber prav tako priznava, da odnos med vzrokom in učinkom ni nujno trajen. To dokazujejo 

posamezniki v tem duhu kapitalizma kakšnih 300 ali 400 let po reformaciji, ki niti niso verni. 

Ko se je ta duh kapitalizma zasadil v družbo, se je začel samostojno razraščati in ni več 
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potreboval protestantizma kot gonilno silo. To je pomenilo prekinitev odnosa vzroka in 

učinka, kapitalizem pa postane pojav, ki se generira in vzdržuje čisto sam od sebe.  

Protestantska etika in duh kapitalizma je pravzaprav kratko delo, svoje začetke pa ima v 

ekonomskem časopisu, kjer je Weber objavljal članke. V svojem delu Gospodarstvo in 

družba (1921) je njegova teorija religije veliko bolj obširna in kompleksna, poglavje pa se 

imenuje Sociologija religije. V njem predstavi analitično sredstvo, ki ga poimenuje idealni 

tipi. Idealni tipi so idealizirane predstave določenih družbenih pojavov, ki ne odsevajo 

nobene resnične osebe ali situacije; namesto tega določijo kategorijo, ki je uporabna za 

analitične namene.  

V Sociologiji religije predstavi Weber tri idealne tipe kot modele verskih vodij. Prvemu pravi 

mag. Mag je oseba, ki izžareva karizmo. Imeti vodstvo s pomočjo karizme pomeni, da mag 

lahko izzove zvestobo in pripadnost izključno na podlagi lastne osebnosti. To se pogosto kaže 

skozi prikaze moči, vedeževanje, priklic in ukazovanje duhov ali pa s prikazom magovih 

čarovniških sposobnosti. Mag ima tako stalno članstvo, ki ga obiskuje in mu daje finančno 

podporo ter mu s tem zagotavlja družben položaj.  

Drug tip je duhovnik, ki je duhovni vodja znotraj neke institucije. Ta pridobi svojo avtoriteto 

skozi izobraževalni sistem in urjenje, ki mu dajeta kredibilnost. S tem pridobi vodilni položaj 

in nadzor nad obredi, prav tako pa je skrbnik verskih ciljev, ki so vidni ljudem. Je del 

institucije, zato mu ni potrebno izkazovati karizme ali moči maga.  

Tretji tip pa je prerok. To je oseba, ki v vero vstopa izven institucije in ljudem podaja 

resnico. Govori v imenu boga ali drugega najvišjega duhovnega bitja.  

Prerok je lahko vzoren, primeri tega so Buda, Konfucij, Laotse in ostali posamezniki, ki se 

postavljajo za vzor in ljudi pripravijo do prevzemanja njihovega načina življenja.  

Drug tip je etični prerok, tak primer bi bil Amos iz Stare zaveze, ki je obsodil zlorabljanje 

običajnih ljudi s strani jeruzalemske elite. Ti preroki delujejo preko pridiganja, ne pa samo 

kot vzor.  

Weber pravi tem tipom idealni tipi, ker se le redko pojavijo v popolni obliki. Nekdo v 

duhovniškem poklicu lahko deluje kot prerok pod določenimi okoliščinami. V stari zavezi je 

takšen Izaija. Načeloma pa so idealni tipi uporabni samo kot "stvari za premislek", leče, skozi 

katere je mogoče opazovati pojave v svetu, jih presojati in potem analizirati.  
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O Webrovem delu se še danes debatira in presoja. Čeprav je mogoče določene stvari 

kritizirati, pa lahko za zaključek naštejemo poglavitne stvari, ki jih je Weber doprinesel 

sociologiji religije. Njegova teorija religije ni bila redukcionistična, prav tako ni bila 

enovzročna. Dopuščala je preučevanje verstev, ki niso pripadale zahodnim, kar ni uspelo 

njegovim predhodnikom. Ni je zanimal izvor religije in religijo je uvrstila v zapleteno mrežo 

vzrokov družbenih sil, ki so vplivale na religijo in na katere je religija vplivala tudi sama. 

Religija je s tem postala ena od mnogih družbenih sil, ki jo je potrebno razumeti kot mrežo 

pomenov, ki dajejo ljudem določene vzgibe.  
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6. PETER BERGER: RELIGIJA KOT SVETI BALDAHIN 

 

Peter Berger spada v moderno generacijo sociologov, ki so se ukvarjali s teorijami religije. 

Spadal je med ustanovitelje področja, ki ga danes pojmujemo kot sociologija znanja. Svojo 

teorijo je predstavil v knjigi z naslovom Socialna konstrukcija realnosti (The Social 

Construction of Reality).  

Začetna predpostavka njegove teorije je človek, ki se rodi brez vsakršnih instinktov. Veliko 

ostalih živali, recimo kače in žabe, se lahko po rojstvu kar takoj podajo v svet, kajti 

instinktivno vedo kako najti hrano ali se recimo izogniti plenilcem. Za preživetje ne 

potrebujejo staršev, ki bi jim karkoli pokazali.  

Ljudje pa niso takšni. Ljudje se rodijo, kakor temu pravi David Humme, kot tabula rasa, 

nepopisan list, um, ki je popolnoma prost prirojenega znanja. Dojenčka ne moremo pustiti, da 

sam preživi niti za en dan. Vse kar vemo, vse kar rabimo vedeti za preživetje, nam mora biti 

podano, toda ta podana znanja in veščine za preživetje so zelo obširna. Nepraktično bi bilo, 

če bi moral čisto vsak posameznik tekom svojega življenja samostojno "iznajti" vse te 

veščine. Zato pride do procesa izobraževanja. Zbirka znanja, ki ga poseduje neka družba in v 

katero smo rojeni, nam je dana preko navodil, izobraževanja, s prikazi in z urjenjem. Med 

odraščanjem tako podedujemo to zbirko znanja.    

Sociologija znanja je upravljanje z znanjem in pomeni, da zbirka znanja neke družbe obstaja 

na ravni celotne skupine. Ne obstaja namreč en posameznik, ki bi poznal vse veščine te 

skupine. Tako pride do procesa razpršenosti (difuzije) tega znanja na celotno skupino, 

posameznik pa dostopa do tega znanja samo po kosih preko izkušenj in ljudi.  

Ker obstaja zbirka znanja na ravni družbe, je en posameznik ne more sam spremeniti. Največ 

kar lahko nekomu v življenju uspe, je kakšno pomembno odkritje in zbirka znanja se lahko 

prilagodi (kot v primeru Einsteinove teorije relativnosti), toda ustvarjanje, vzdrževanje in 

prenos znanja pa še zmeraj poteka na ravni skupnosti.  

V življenju nam je znanje podano od družbe, ko pa mi predajamo to znanje spet naslednji 

generaciji, bodo to večinoma stvari, ki smo se jih sami naučili. Morda pride do kakšnih 

sprememb ali opustitev, toda večinski del zbirke znanja bo ostal enak.  
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Bergerjeva teorija religije sloni na sociologiji znanja. V svoji knjigi Sveti baldahin Berger 

pojasni kako se versko znanje zbira, prenaša, vzdržuje, spreminja in celo uničuje v teh 

družbenih procesih.  Gre za način kako družbe ustvarijo svet povezan s transcendentalnostjo 

in sveto realnostjo, ki obstaja poleg empirične stvarnosti. Njegovo razmišljanje je podobno 

odnosu svetega in profanega avtorja Emilea Durkheima.  

To naslikano resničnosti Berger imenuje nomos, ki v grškem jeziku pomeni pravo, 

regularnost ali pravilo, najdemo pa jo tudi v izrazih kot je astronomija. Nomos je najbolj 

popolna slika resničnosti, ki jo neka družba lahko ustvari. Je celotna slika sveta, ki ga 

dojemamo. Svet se namreč sam ne pojasnjuje. Vzemimo primer. Vstopanje v razred, hoja do 

mize in sedenje na stolu predstavlja obširno zbirko družbenega znanja, vajo in vrednote. Med 

hojo po razredu ne vidimo razreda kot takega, pač pa vidimo oblike in barve. Prav tako ne 

slišimo učiteljeve besede, ampak vibracije zvoka. Možgani pa morajo nato vse te podatke 

predelati v nam dojemljiv svet. Oblike postanejo predmeti, vemo kako se jim reče in vemo za 

kaj se jih lahko uporablja. Lahko sedemo, odložimo stvari. Razberemo lahko tudi družbene 

vloge v procesu učenja. Sklepamo, da smo učenci, oseba pred razredom pa učitelj. Ker smo 

se naučili kako se te družbene vloge igrajo, vemo kaj moramo storiti, kaj je pričakovano in 

kako se je potrebno obnašati. Nič od tega pa nam ni bilo prirojeno. Sami nimamo nobenih 

instinktov, ki bi nam povedali kako se moramo obnašati ali kako moramo razumeti ta položaj.  

Nomos je celoten dojemljiv svet v katerem živimo.  Nasprotje od tega pa je anomija. To je 

pomanjkanje nomosa. Izgubiti nomos ne pomeni samo biti zmeden, pač pa je nekaj 

grozljivega, nekaj strašnega. Lep prikaz izgube nomosa je v knjigi C. S. Lewisa Out of the 

Silent Planet, kjer glavni lik ugrabijo in odpeljejo na Mars. Ko ta stopi prvič na površino 

Marsa, je popolnoma zaprepaden, kajti nihče ga ni poučil o tem kakšen Mars je. Vidi samo 

paleto barv pred sabo in zvoke, ki so mu popolnoma tuji. Tako negotov je, da ne zmore 

stopiti niti koraka. To je prikaz nevarnosti anomije in vzrok zakaj je pomembno, da družba 

vzdržuje nomos.  

Ustvarjanje nomosa in njegovo sprejemanje kot smiselnega načina delovanja sveta morajo 

družbe vzpostaviti raznolike mehanizme in strukture. To so izobraževalni sistemi, družina, 

socialne institucije, vsakdanja interakcija med ljudmi o stvareh in o pravilnem obnašanju. 

Bergerjev izraz za mehanizme izobraževanja in sprejemanja nomosa so strukture 

verodostojnosti.  
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Strukture verodostojnosti so lahko interakcije med ljudmi, ko se odločajo kako se je potrebno 

v določenih situacijah obnašati, televizijske oddaje, glasba, ki govori o tem kako močno 

moraš nekoga ljubiti, šola itn. Skupno jim je sporočilo o tem kako stvari potekajo.  

Če je struktura verodostojnosti dovolj robustna, bo dala ljudem močan občutek o nomosu in 

njegovo vsesplošno sprejetje, da se mu bo nomos zdel kot nekaj povsem običajnega, 

smiselnega. Če se vrnemo na primer prihoda v razred, potem nomos zagotavlja, da se bomo 

znali obnašati in prevzeli vlogo, ki nam je dana, ker je to edino smiselno. To je dokaz za zelo 

uspešno strukturo verodostojnosti.  

Mogoče pa je te strukture tudi slabiti. Nobena struktura verodostojnosti namreč ni nikoli tako 

vseobsegajoča, da bi lahko vsem "oprala" možgane. Če ne drugega, potem obstajajo 

vsakdanje stvari, ki nam pokažejo kako smo si sami ustvarili pogled, naš nomos, na svet.  

Majhni otroci so vir veliko negotovosti, kajti odrasli ne morejo razumeti vprašanj, ki jih 

otroci postavljajo. Otroci postavljajo vprašanja, za katera odrasli sklepajo, da so nekaj 

povsem samoumevnega. A ker so otroci sredi pridobivanja nomosa, so določenim stvarem 

izpostavljeni prvič in postavljali bodo veliko nelagodnih vprašanj. Odrasli pa bodo spoznali, 

da je veliko stvari takšnih zato, ker mi tako želimo.  

Smrt je ena največjih groženj za nomos in deluje proti strukturam verodostojnosti. Grožnja 

dokončnega uničenja, nesmiselnosti vsega lahko zaseje močan dvom v pomene, ki nam jih 

podaja nomos.  

A zgodijo se lahko še druge stvari, ki znajo močno travmatizirati družbo. To je lahko nekaj 

tako preprostega kot je srečanje z drugo družbo, ki ima drugačen nomos. Ko vidimo, da drugi 

ljudje počnejo stvari na drugačen način, lahko podvomimo o pred tem očitni in samoumevni 

naravi lastnega nomosa. V zahodni krščanski družbi je poroka nekaj povsem vsakdanjega in 

že vsak otrok ve, da se moški in ženska lahko poročita in potem ostaneta za zmeraj skupaj. 

Toda obstajajo družbe, ki nimajo instituta poroke, kjer se ljudje združijo zaradi rojstva otrok, 

toda za samo vzgojo otroka se potem v partnerstvo povežeta mati otroka in njen brat. Takšna 

ureditev pa lahko močno zamaje nomos instituta poroke.  

Po drugi strani lahko pride do šoka zaradi osvajanja. Ko so starodavne Izraelite zasedli 

Babilonci in jih zasužnjili, so se morali soočiti s svojim verovanjem v enega, vsemogočnega 

boga, ki je prisegel, da jih bo zaščitil.  



29 

 

Na teh primerih vidimo, da morajo biti strukture verodostojnosti precej močne, da bi vzdržale 

šoke in ohranile nomos.  

Nastanek nomosa se po Bergerju zgodi v trifaznem procesu. Prvi korak se imenuje 

eksternalizacija in predstavlja projekcijo predstave namišljenega sveta v resnični svet. 

Najprej sprejmemo podatke okolja in jih obdelamo v možganih v razumljivo strukturo, potem 

pa jih preslikamo na svet. Oblika in barva, ki ju mentalno obdelamo v podobo predmeta, 

postaneta predmet v resničnem svetu.  

Drug korak je objektivizacija. Predmet prevzame lastnosti, ki jih ima že sam po sebi. 

Namesto, da bi bil dojet kot zunanja preslikava in interpretacija zaznav, kot to počnejo 

možgani, prevzame predmet lastno realnost.  

Tretji korak se imenuje internalizacija, ko objektivno realnost med procesom učenja 

ponotranjimo. Ko predmet vidimo in se soočimo z njegovimi koncepti, ki nam povedo kaj je 

in za kaj se uporablja, to ponotranjimo; kot bi se srečali z objektivno realnostjo, ki je predmet 

in se naučili o njemu ter to sprejeli kot dejstvo. 

Posledica tega procesa je lahko alienacija (odtujitev), izraz, ki si ga je Berger izposodil od 

marksistov. Ko je proces eksternalizacije, objektivizacije in internalizacije uspešen, se na prvi 

korak pozabi. To je namreč ena od strategij s katero družba ohranja močno strukturo 

verodostojnosti.  

Če smo mislili, da določeni predmeti dejansko so to, ker smo njihovo preslikavo prenesli v 

realnost, potem nimamo močnega vzgiba misliti, da je realnost resnično takšna kot mislimo, 

da je. Če pa to vidimo kot nekaj kar so ljudje izumili, potem lahko preprosto sklepamo, da bi 

to lahko izumili na popolnoma drugačen način in realnost tega videnja sveta bo trpela.  

Ko pride do odtujitve, trpi človeška kreativnost in človeško interpretiranje realnosti. Viri 

objektivnega sveta so lahko pripisani čemu drugemu. Svetovni nazor in videnje sveta se 

lahko tako pripišeta vsemogočnemu bogu, ki je to realnost razkril. Ko se vprašamo zakaj 

imamo institut poroke, je odgovor preprost: tak je božji načrt in bog je tako hotel. Takšno 

dojemanje pa popači dejstvo, da je bil institut poroke človeški izum.  

Odtujitev postane enostaven trik za družbo, sploh ob upoštevanju, da noben posameznik nima 

dostopa do vsega zbranega znanja. Celotna generacija ljudi, ki živi danes, ni bila prisotna ob 

trenutku, ko se je institut poroke vzpostavil, pač pa je te vrednote, moralo, etiko in zbirko 
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znanja podedovala med procesom izobraževanja. Zato ne vemo kdaj točno je do instituta 

prišlo in veliko lažje je odtujiti našo lastno kreativnost od tega pojava. Zato ga tudi veliko 

lažje pripišemo nekemu drugemu viru in s tem pridobi na svoji verodostojnosti. Institut 

poroke postane trajnejši.  

Lahko pa gremo še korak dlje. Vzemimo osebo, ki je tako močno ponotranjila to družbeno 

konstruirano realnost, da je nezmožna videti katero drugo možnost. Bergerjev primer je 

poročen moški, ki na skrivaj sanja o zunaj zakonskih aferah, ki pa teh fantazij ne bi mogel 

nikoli udejanjiti. Poleg seveda praktičnega izziva, ko bi moral za uresničitev svoje fantazije 

najti voljne posameznike,  bi kot totalno socializirana oseba, ki nomos v celoti sprejema, 

ugotovil, da tudi pri poskušanju takšnega dejanja prešuštva tega ne bi zmogel izpeljati. 

Takšna oseba bi bila telesno impotentna in dejanja ne bi zmogla udejanjiti.  

Temu pravi Berger slaba vera, čeprav bi mi temu rekli zelo dobra socializacija osebe, ki je 

sprejela norme instituta poroke kot jo definira njegova družba v tolikšni meri, da mu to 

izoblikuje njegovo lastno sebstvo in identiteto kot samoregulativno. Večina bi se strinjala, da 

je to za družbo koristno.  

Vsake toliko pa pride do tako velike grožnje nomosu, da ga je potrebno popraviti ali obnoviti. 

Primer takšne grožnje bi bil dogodek iz leta 1655, ko je prišlo na portugalski obali do 

močnega potresa, ki bi dosegel 9. stopnjo po Richterjevi lestvici in je trajal kakšnih 10 minut. 

Ustvaril je tako močan val, da je uničil celotno mesto Lizbona, po umiku vode je mesto še 

zagorelo in za povrh se je to zgodilo na 1. november, na praznik Vseh svetih, ko je bila 

večina ljudi v cerkvah. Za ljudi verujoče v boga, ki na njih pazi in jih varuje, je bil to 

strašanski udarec in je pomenil konec verovanja v takšno dojemanje sveta. Nekateri teoretiki 

so bili mnenja, da je imel ta dogodek iz leta 1655 enako močan vpliv na proces sekularizacije 

evropske družbe kot razsvetljenstvo  ali francoska revolucija.  

Takšni dogodki zahtevajo teodicejo – racionalno teologijo, izraz, ki si ga je Berger sposodil 

iz krščanske teologije. Teodiceja pomeni branjenje boga, še posebej, ko se nanaša na zlo. Če 

je bog dober in vsemogočen, zakaj se dogajajo slabe stvari? Še posebej pa zakaj se slabe 

stvari dogajajo dobrim ljudem? Berger je ta teološki koncept razširil na socialni konstrukt 

vzdrževanja realnosti. Prej omenjeni zajeti Izraeliti so se gotovo spraševali zakaj se jim je to 

zgodilo. Ta travmatičen dogodek, to velikansko trpljenje je moralo imeti nekakšen pomen, ki 

je bil skladen z njihovim dojemanjem sveta, kajti drugače bi prišlo do anomije, ko bi se 

njihov svet sesul v grozo in strah. Spomnili so se, da so v preteklosti z bogom sklenili zavezo, 
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ki jim jo je predal Mojzes. Zazrli so se v preteklost in sklenili, da so nekako prekršili to 

zavezo in bogu obrnili hrbet. Tako so lahko še dalje verjeli v samo enega boga, ki je 

vsemogočen in jih varuje, a se je tokrat odločil, da jih ne bo. Še več, takšna odločitev je bila 

pravična, utemeljena.  

Temu pristopu pravi Berger mazohistični odnos; povezovanje svete realnosti nomosa z 

dobroto, vsemogočnostjo, usmiljenjem in tako postane vse človeštvo nepomembno, postane 

predmet, s katerim bog razpolaga prostovoljno, človeštvo pa ostane nemočno.  

Teodiceja se uporablja tudi pri bolj vsakdanjih situacijah. Verski nomos se mora vsak dan 

spopadati s smrtjo, kajti vsi umremo. Smrt je potrebno pojasniti in to zahteva premik k 

teodiceji, ki jo lahko nato vključimo v strukturo verodostojnosti. Smrt je potrebno upravičiti 

in umestiti v svet pomenov, da izničimo brezsmiselnost same umrljivosti. Temu služi pogreb, 

vera v posmrtno življenje, obredje pomeni poslavljanje od umrlih, vera v to, da so namenjeni 

v boljši kraj, da jih čakajo nagrade ali kazen glede na to kako so živeli.  

Kitajski pogreb je obred prehoda, ki spremeni vlogo umrlega od živečega člana družine v 

vlogo prednika in jih hkrati uči kaj pomeni biti prednik. Tako postane smrt nekaj 

sprejemljivega in del življenja ljudi, ne pa vir groze in nesmiselnosti.  

Kot primer teodiceje, ki vodi v mazohističen odnos navaja Berger zločinca, ki bo sprejel 

lastno usmrtitev kot pravično, če je bil dovolj dobro socializiran.  

Berger pa je bil tudi en od začetnikov teorije sekularizacije. Napredek človeštva, še posebej 

na področju znanosti in pri vedno večjem povezovanju ljudi na globalni ravni s katerim so 

različni ljudi stopili drug z drugim v stik, zaradi česar je prišlo do stika različnih vrst nomosa 

in posledično do dvoma lastnega videnja sveta, pomeni zmanjševanje pomena religije. 

Religija ni zmogla držati korak z znanstvenim napredkom in globalizacijo. Svet postaja za 

posledico vse bolj sekulariziran.  

Berger je sredi 60-ih let 20. stoletja napovedal, da bo religija v začetku 21. stoletja močno 

ranljiva in njen vpliv se bo zmanjševal. Izpostavil je, da je v ZDA religija že praktično 

izginila iz javnega življenja. Ameriško ljudstvo kot celota ni več imelo prevladujočega 

verskega nomosa, lahko bi rekli svetega baldahina, ki pokriva celotno družbo in si ga družba 

deli kot sistem pomenov, pač pa je imela skupen sekulariziran sistem pomenov, politično 

konstrukcijo realnosti.  



32 

 

Religija je potisnjena v zasebno sfero življenja in ni več avtomatska slika surove realnosti o 

tem kako svet deluje sam po sebi, pač pa je postala religija več ali manj samo "priljubljeno 

verovanje".  Priljubljeno verovanje je precej šibko, če jo primerjamo z močjo resničnega 

nomosa, ki deluje v celotni družbi.  

Se je pa Berger teoriji sekularizacije odpovedal. Dejstvo je namreč, da se njegova teorija 

skozi čas ni uresničila in ena velikih ugank s katero se ukvarjajo sociologi je zakaj religija ni 

zamrla, kot je bilo pričakovano, pač pa se celo krepi, še posebej zelo stroge religije, ki se 

močno krepijo na Zahodu, v zadnjem obdobju pa tudi na področjih prevlade islamske religije.   
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7. PRIMERJALNA ANALIZA PETIH PRISTOPOV K RELIGIJI 

 

V tem delu naloge sledi primerjalna analiza vseh teorij izbranih avtorjev, v kateri bom 

poskušal prikazati njihove skupne značilnosti, pomembne novosti pri razumevanju in 

predstavitvi religije, njihovo dojemanje in funkcije, mesto v družbi ter glavne razlike med 

avtorji.  

Izvor religije 

Vsi razen Maxa Webra so se v svojih teorijah ukvarjali z izvorom religije. Za Webra sam 

izvor ni bil pomemben, zato se na to ni osredotočal. Vsi ostali pa so izvor religije našli v 

človeku, v družbi, ki je s pomočjo iluzije religije lahko pojasnjevala nastanek sveta ali 

naravne pojave, ker ni bila zmožna drugače zadovoljivo pojasniti teh pojavov. Izvor religije 

je človek.  

Evolucija religije in njen konec 

Comte je razvoj religije razdelil na tri faze: teološko, metafizično in pozitivistično. Znotraj 

teh faz pa je religijo še razdelil razvojno na fetišizem, politeizem in monoteizem. Prehodi 

med fazami razvoja niso vedno jasni in dokončni, možne so tudi regresije na prejšnje faze. 

Konec religije je Comte razumel kot končno razsvetljenje človeškega intelekta, ki bo religijo 

zamenjal z znanostjo.  

Durkheim dojema razvoj religije predvsem kot ustvarjanje svetega in profanega ter 

prilagajanje družbe na omejitve, ki jih takšna razdelitev prinaša preko uveljavljanja tabujev in 

oblikovanja spokorniških pravic. O koncu religije Durkheim ni razmišljal.  

Weber opazi medsebojni vpliv med razvojem religije iz katolicizma v protestantizem v 

kapitalizmu, ki mu pravi duh kapitalizma. Gre za novo vrsto kapitalizma, na katerega je 

dogma protestantizma vplivala v tolikšni meri, da je spremenila njegove zakonitosti, 

posledično pa tudi obnašanje posameznika v obeh sistemih. Konca religije ne vidi, ker je 

religija ujeta v mrežo pomenov družbe.  

Berger dojema razvoj religije kot spreminjanje nomosa družbe. Nomos predstavljajo 

uveljavljene resnice o svetu kot ga dojema družba, ta pa se spreminja samo takrat, če pride do 

spremembe sociologije znanja oz. pride do šoka nomosa. Razvoj nomosa poteka v treh fazah: 
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eksternalizacija, objektivizacija in internalizacija. Peter Berger je bil edini izmed avtorjev, ki 

je jasno napovedal konec religije, ki bi se moral zgoditi v začetku 21. stoletja.    

Karl Marx je bil edini, ki je religijo razumel kot ekonomski model elite in ne kot samostojni 

pojav družbe. Zanj je bilo jasno, da se bo s prevlado proletariata in končanjem zatiranja s 

strani ekonomske elite končala tudi potreba po religiji kot taki. S končanjem zatiralskih 

odnosov in dvigom delavstva v družbi se bo avtomatično tudi končalo upravičevanje 

zatiralskih odnosov s pomočjo religije.  

Funkcija religije  

Vsi avtorji so v religiji videli sistem, ki opravlja tudi določene funkcije v družbi.  

Marx je religijo dojemal kot orodje zatiranja delavstva s strani ekonomske elite, ki je s 

pomočjo religije lahko upravičevala svoj privilegiran položaj. Religija je imela še funkcijo 

lajšanja neznosnosti delavskega položaja - obljubljanje nagrad po smrti. Bil je orodje za 

ustvarjanje ideologije.  

Weber je religijo videl kot korektiv, ki lahko določa obnašanje posameznika v določenem 

sistemu, posameznik pa je lahko hkrati tudi vplival na religijo. Religija je imela funkcijo 

mreže pomenov s katero so ljudje lažje dostopali do sveta. Prav tako je imela funkcijo 

notranjega gonila, ki je posameznika silila k delu in samo-motivaciji. 

Berger je funkcijo religije videl kot nomos družbe. Funkcija religije je bila zbirka znanja, ki 

se je ustvarjala, ohranjala in prenašala iz generacije v generacijo.  Poleg tega je njena funkcija 

ustvarjanje struktur verodostojnosti za prenos nomosa. Končna funkcija pa postane 

upravičevanje in ohranjanje nomosa družbe.  

Religija za Durkheima pomeni sredstvo družbe za vpliv na obnašanje posameznika preko 

verskih simbolov/totemov in tabujev oziroma prepovedi. Religija je izenačena z načinom 

obnašanja preko instituta spokorniških pravic. Razen ustvarjanja pravil obnašanja pa ima 

religija tudi funkcijo zbiranja družbe z namenom osredotočanja sama nase, z uvrščanjem 

posameznika v družbo in končno kot orodje za čaščenje družbe s strani družbe same. Najbolj 

pomembna funkcija religije je krepitev družbenih odnosov.  

Comte je religijo opisal kot družbeno silo, ki ima funkcijo pokazatelja razvoja intelekta 

družbe. Tako kot Durkheim tudi on vidi funkcijo religije v povezovanju družbenih enot v 

celoto in krepitve medsebojnih odnosov preko verskih obredov ali sprejetih moralnih vrednot.  
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Dojemanje sveta 

Comte in Marx sta svet dojemala kot materialnega, kot enodimenzionalnega, kjer ni bilo v 

ozadju nič več kot to, kar je bilo moč dojemati z lastnimi čuti. Marx je bil močan zagovornik 

materializma, Comte pa pozitivističnega pristopa obravnavanja tematike z opazovanjem, 

preizkušanjem in izkustvi.  

Za razliko pa Durkheim in Berger dojemata svet kot dvodimenzionalnega, ki ima za človeku 

vidnim delom še nekakšen skrit, neviden ali mističen del. Durkheim je dualnost dokazoval z 

razdelitvijo sveta na svetega in profanega, ki določata kako se ljudje obnašajo v določenih 

trenutkih. Poleg tega je opisoval življenjsko energijo, mano, ki je pri totemskem principu 

vstopila v predmet in ga napravila za svetega.  

Berger je dualnost izrazil s pojmoma nomos in anomija, ki sta določala stopnjo sprejemanja 

in prevzemanja zbirke znanja družbe. Nomos je nekakšen sveti baldahin, ki ga je človek 

potegnil preko sveta, da bi ga lažje razumel in dojemal, čeprav ne predstavlja resnične 

realnosti – dokaz za to so različni nomosi v različnih družbah.  

Tudi za Webra bi lahko dejali, da je na svet gledal dvodimenzionalno, ker sta bila zanj družba 

in religija prepletena pojava, ki vplivata drug na drugega neodvisno od dogajanja znotraj 

enega ali drugega in ju ni bilo moč meriti, opazovati ali dojemati kot posamezna dela. 

Verski specialisti in organizacije 

Weber, Comte in Berger so v svojih teorijah prepoznali verske specialiste ali uvedli nove 

organizacije v religiji.  

Weber je pri tem opisal svoje idealne tipe verskih specialistov: mag, duhovnik in prerok 

(vzoren in etični), ki pa se po njegovem mnenju le redko lahko pojavijo v čistih oblikah.  

Comte je šel še korak dlje in ustanovil svojo lastno religijo, ki jo je poimenoval Religija 

velikega bitja (včasih imenovana tudi Religija človeštva), v kateri je kar sam sebe imenoval 

za papeža, visokega svečenika človeštva, svojo ljubico pa za svetnico v podobi device Marije.  

Berger je religijske institucije poimenoval strukture verodostojnosti, katerih funkcija je bila 

zbiranje, ohranjanje in prenos nomosa na celotno družbo.  
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Uvedba novih pojmov v sociologiji religije 

Durkheim je vpeljal kar nekaj novih izrazov v sociologiji religije. To so sveto in profano, 

totemski princip in spokorniške pravice.  

Comte je uvedel princip pozitivizma, ki je pomenil pravo revolucijo za sociologijo kot 

znanstvene panoge.  

Karl Marx je v svoji teoriji predstavil transformativno metodo. Družbo je razdelil na bazo in 

nadstavbo, vpeljal je izraz alienacija (odtujitev).  

Weber je na novo definiral kapitalizem z izrazom duh kapitalizma, ki pomeni novo vrsto 

kapitalizma s protestantsko osnovo.  

Najbolj kreativen med vsemi avtorji je bil Peter Berger, ki je predstavil kar nekaj novih 

izrazov v svoji teoriji. Tako je uvedel besedi latinskega izvora nomos in anomija ter opisal 

strukture verodostojnosti za sprejemanje in ohranjanje nomosa.  
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8. ZAKLJUČEK 

 

Seminarsko diplomsko delo ponuja pregled petih avtorjev na temo sociologije religije, 

njihovo dojemanje sveta skozi teorije in njihove predstave o delovanju družbe v odnosnosti 

do religije. Glede na to, da teorije med sabo niso neposredno povezane kar se tiče 

vsebinskega dela, pa lahko najdemo pri skupinski primerjavi kar nekaj skupnih točk in 

podobnih pogledov na funkcije religije, na njen izvor in tudi na njeno prihodnost v družbi.  

Delo ponuja primerjavo teorij iz katere je moč razbrati podobnosti a hkrati tudi razlike med 

teorijami, na koncu vsake predstavljene teorije je dodana še kratka kritika teorije in zato 

predstavlja dober vir zbranih informacij na enem mestu, ki lahko služi tudi kot kakovostno 

študijsko gradivo za študente sociologije pri predmetu sociologija religije.  
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