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Povzetek
Analiza verovanja avstralskih staroselcev – Aboriginov skozi
sociološke definicije religije

Diplomska naloga se ukvarja z opredelitvijo verovanja avstralskih staroselcev in
njenih značilnosti. Opisali smo značilnosti totemizma, sanjski svet in njihove obrede
ter pravila. Verovanje smo soočili z različnimi sociološkimi teorijami in definicijami ter
poskušali potrditi pravilnost oz. podati kritiko obstoječi teoriji. Najbolj se z verovanjem
povezujeta funkcionalistična in fenomenološka teorija, medtem ko pri marksistični
teoriji ugotovimo pomanjkanje razlage o nastanku religij. Po analizi več definicij smo
predstavili tisto, ki ustreza njihovemu verovanju. Med opisanimi zahodnimi religijskimi
organizacijami ni take, ki bi ustrezala kompleksnosti tradicije Aboriginov. Verovanje
staroselcev je dobro organizirano, a ni institucionalizirano. Sekularizacija pri
Aboriginih se je dogajala vzporedno s sakralizacijo, saj so svojo tradicijo izgubljali
zaradi prevzema nove religije. Pri staroselcih tako ne gre za tipično sekularizacijo, saj
ni šlo za opustitev vere, ampak so bili podvrženi drugim religijskim naukom, kar je
privedlo do močnega upada števila pripadnikov tradicionalnega verovanja.
Ključne besede: avstralski staroselci, sanjski svet, totemizem, sekularizacija, teorija
religije

Abstract
Analysis of religion of Indigenous Australians - Aboriginal through
the sociological definition of religion

The thesis deals with the religion of the Indigenous Australians (Aboriginals) and its
characteristics. The characteristics of totemism and dreamtime were described
including associated rituals and laws. The Aboriginal religious believing was
compared with different sociological theories and definitions with consequential
criticism of those theories. The functionalism and phenomenology theories are
closest to the Aboriginal religions, whereas Marxism theory lacks explanation of the
origin of the religion. After analysing multiple definitions, the most suitable one to their
religion was presented. There are no described Western religious organisations that
could be compared to the complexity of the Aboriginal religious tradition. Aboriginal
religion is well organised, but not institutionalised. Secularisation is concurrent with
sacralisation as Aboriginals were losing their tradition due to the acceptance of the
new religion. Typical secularisation therefore cannot be ascribed for Aboriginals as
they did not abandon their religion, yet rather being affected by other religious
believes, which led to the great decline of the number of traditional-religion believers.

Key words: Indigenous Australians, Dreamtime, Totemism, Secularisation, Theory of
Religion

Kazalo vsebine
1.

Uvod ................................................................................................................................................ 1

2.

Vera avstralskih staroselcev ............................................................................................................ 3

3.

2.1.

Totemizem avstralskih staroselcev ......................................................................................... 4

2.2.

Sanjski svet .............................................................................................................................. 5

2.3.

Obredi, simboli in pravila ........................................................................................................ 6

Sociološke teorije religije................................................................................................................. 8
3.1.

Funkcionalistična teorija.......................................................................................................... 8

3.1.1.
3.2.

Marksistične teorije religije ................................................................................................... 10

3.2.1.
3.3.

5.

Vera avstralskih staroselcev in fenomenološke teorije ................................................. 12

Drugi pristopi definiranja religije ........................................................................................... 13

3.4.1.
4.

Vera avstralskih staroselcev in marksistična teorija...................................................... 11

Fenomenološke teorije.......................................................................................................... 11

3.3.1.
3.4.

Vera avstralskih staroselcev in funkcionalistična teorija ................................................. 9

Definicija verovanja avstralskih staroselcev .................................................................. 14

Vera avstralskih staroselcev in religiozne organizacije ................................................................. 15
4.1.

Cerkev .................................................................................................................................... 15

4.2.

Denominacija ......................................................................................................................... 15

4.3.

Sekta ...................................................................................................................................... 16

4.4.

Kult ........................................................................................................................................ 16

4.5.

Religiozne organizacije pri avstralskih staroselcih ................................................................ 17

Sekularizacija ................................................................................................................................. 18
5.1.

Splošna sekularizacija ............................................................................................................ 18

5.2.

Izginjanje verstva avstralskih staroselcev .............................................................................. 19

5.3.

Današnje stanje religij v Avstraliji .......................................................................................... 21

5.4.

Sekularizacija na primeru avstralskih staroselcev ................................................................. 22

5.4.1.

Vpliv krščanskih šol ........................................................................................................ 23

6.

Sklepi ............................................................................................................................................. 25

7.

Viri in literatura ............................................................................................................................. 28

1. Uvod
Avstralski staroselci so ljudstvo, ki je prvo poselilo avstralsko celino. V času osame
na celini so razvili kompleksno kulturo, tradicijo in religijo. V teoretičnem delu
diplomske naloge smo se osredotočili na opredelitev njihovega verovanja ter ga
soočili z zahodnimi definicijami religije, ki večinoma temeljijo na krščanstvu. Vero
avstralskih staroselcev smo primerjali z znanimi sociološkimi pogledi in teorijami.
Za nalogo smo si postavili več ciljev. Prvi cilj je opredelitev vere avstralskih
staroselcev in predstavitev njihovih obredov, simbolov in pravil. Za nadaljnjo analizo
je bilo potrebno dobro preučiti religijo avstralskih staroselcev, saj je bilo le tako
možno opredeliti probleme pri definicijah. Drugi cilj je bil predstavitev različnih
socioloških pogledov, kot so funkcionalistični, marksistični in fenomenološki ter
pojasniti, zakaj sta funkcionalistična in fenomenološka teorija primernejši za
definiranje vere avstralskih staroselcev kot marksistična. Marksizem smo izpostavili
kot manj primeren zaradi temeljev teorije, ki slonijo na evropski razredni družbi in
krščanstvu.

Teorijo

ne

izpostavimo

kot

napačno,

ampak

opozorimo

na

pomanjkljivosti, ki se nam pokažejo ob poskusu razlage religije avstralskih
staroselcev. Vsaki sociološki teoriji smo dodali tudi poglede najvidnejših avtorjev, kot
so Emile Durkheim, Talcott Parsons, Karl Marx, Thomas Luckmann in Max Weber.
Tretji cilj je bil poskus povezovanja vere avstralskih staroselcev z religioznimi
organizacijami, ki jih pozna zahodni svet, oz. so opisane pri socioloških teorijah.
Opisali in primerjali smo organizacije kot so Cerkev, denominacija, sekta in kult. Pri
Cerkvi smo se uprli na teorijo Ernsta Troeltscha, ki je eden izmed prvih avtorjev, ki so
razlikovali različne vrste religioznih organizacij pri denominaciji Niebuhra, pri sekti in
kultu pa na teorijo Rodneya Starka in Williama Bainbridge, ki poleg svoje teorije,
povzameta tudi teorije drugih avtorjev. Pri primerjavi smo upoštevali značilnosti
organizacij in značilnosti vere avstralskih staroselcev. Zadnji cilj je predstavitev
sekularizacije in pojasnitev procesa na primeru avstralskih staroselcev. Za zadani cilj
je bilo potrebno odgovoriti na vprašanje, ali je opuščanje verovanj Aboriginov
sekularizacija.
Hipoteza, ki smo si jo zastavili pri diplomski nalogi je sledeča: Verovanje avstralskih
staroselcev – Aboriginov, se težko opredeljuje kot religija, če jo poskušamo opredeliti
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s pomočjo socioloških definicij. Po svoji vsebini, delovanju in sodobnim trendom je
drugačna, zato bi jo morali obravnavati kot samostojno vejo verovanja.
Za metodo dela smo izbrali analizo literature in primerjavo med njimi. Literaturo smo
uporabljali za razlago socioloških teorij in teorije avtorjev, ki so pisali o religiji.
Pri vsakem teoretičnem izhodišču smo poskušali izluščiti značilnosti, ki bi teorijo
povezovali z vero avstralskih staroselcev, ali pa bi ji le ta nasprotovala. Pri
pojasnjevanju sodobnih trendov so nam bili v pomoč statistični podatki o religiji v
Avstraliji. Osredotočili smo se predvsem na podatke o številu vernikov pri določeni
religiji in trendom skozi leta. Za pojasnitev današnjega dogajanja je bil v pomoč tudi
intervju s profesorico na univerzi Nungalinya, ki je opisala delovanje anglikanske šole
v Darwinu in potek izobraževanja Aboriginov.
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2. Vera avstralskih staroselcev
Osrednji pomen vere avstralskih staroselcev so zgodbe o njihovem odnosu do zemlje
in prednikih, ki so v preteklosti oblikovali pokrajino okoli njih in jim postavili zakone, ki
naj jih ves čas spoštujejo. Predniki so dali obliko svetu, ustvarili so se sami in imeli
posebne moči, ki so jih uporabljali za stvarjenje sveta, ko so potovali po deželi.
Aborigini so pred letom 1788, ko so se na celino začeli priseljevati Evropejci,
poseljevali vso celino. Kljub velikim razdaljam in redkim stikom med plemeni so
razvijali podobno vero in izvajali podrobne obrede. Vsem sta skupna dva
najpomembnejša koncepta, in sicer totemizem in sanjski svet. Aborigini so v več
deset tisoč letih uspeli prepotovati celino in označiti svete kraje. Te kraje so
obiskovala vsa plemena, vsako pleme pa je lahko kraju dodalo svoj pečat, kot je na
primer risba na steni. Čeprav so jih evropski priseljenci videli kot divjake in nerazvite,
so imeli visoko razvito kulturo verovanja. Tudi med lovom in vsakdanjim življenjem so
upoštevali in živeli po pravilih, ki so jim bila dana od prednikov. Pri odnosih med
plemeni se razlikujejo od staroselcev v Melaneziji in Mikroneziji, ki med seboj niso
bila v dobrih odnosih. Aborigini pa so se med seboj srečavali in dopolnjevali izkušnje,
saj jih je povezovala vera v svet, ki so ga oblikovali verniki (Smart, 1998: 177‒180).
Razlogi, da so avstralski staroselci ostali na prvobitni stopnji svojega razvoja, so
odrezanost od ostalega sveta, enoličnost naravnih okoliščin, odsotnost nevarnih
roparic, proti katerim bi se bilo potrebno bojevati in zadostnost z lovom in nabiranjem.
Avstralski staroselci so izmed vseh zdaj živečih ljudstev ohranili svoja verovanja v
največji čistosti. K temu je pripomoglo njihovo preprosto življenje, saj niso znali
obdelovati zemlje, rediti živino ali obdelovati kovin. Notranji ustroj vsakega plemena
je bil precej enakopraven, se je pa oblikoval vodilni sloj starešin, ki so bili zaradi svoje
starosti in modrosti cenjeni v plemenih (Tokarev, 1974: 26–28).
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2.1.

Totemizem avstralskih staroselcev

Pri oceni verovanja in obredov praprebivalcev Avstralije glede na ideološko
pomembnost in vlogo, ki so jo imeli in jo še imajo v družbenem življenju, se nam
razkrije totemizem. Pri avstralskih staroselcih poznamo totemizem v njegovi najbolj
tipični obliki. Totemizem je vera v nadnaravno zvezo med skupino ljudi in skupino
predmetov, ki največkrat predstavljajo žival. V totemizmu razlikujemo dva člena
odnosov: subjekt in objekt. Subjekt pri avstralskih staroselcih je prvobitni rod
(predniki), objekt pa predstavljajo naravne posebnosti kraja, kjer se nahajajo. Za
totem so največkrat izbrali endemične živali v Avstraliji kot so emu, kenguru, dingo,
vombat, kača, kuščar in podobno. Živali so izbrali predvsem zaradi tega, ker v
Avstraliji ni živečih živali, ki bi neposredno ogrožale človeka. Živali niso šteli za
božanstvo ali za nekaj višjega, temveč se je šlo za sorodstveno povezanost med
njimi in za spoštovanje. Tu lahko primerjamo nekaj razlik med plemeni glede na
odnose do totema. V nekaterih plemenih je bilo totemsko žival prepovedano ubijati in
uporabljati za hrano, drugje so ga lahko zaužili pod pogojem, da ga je ubil nekdo
drug, spet drugje pa je bilo celo predpisano, da mora človek pojesti nekaj
totemovega mesa za okrepitev magične vezi med njima (Tokarev, 1974: 28–32).
Vidno vlogo v totemskih verovanjih staroselcev imajo tudi miti. Največkrat gre za mite
o prednikih, ki so oblikovali zemljo, pa tudi živali. Te mite prenašajo iz roda v rod s
pomočjo obredov in likovnih del. Ta del totemizma pri avstralskih staroselcih
imenujemo sanjski svet, to so zgodbe in miti, ki so jih razvili sami skozi tisočletja. Pri
totemizmu so uporabljali tudi embleme s podobnim pomenom kot totem žival.
Poznajo tudi totemska središča, kjer izvajajo obrede (prav tam).
Pri preučevanju avstralskega totemizma je treba omeniti tudi Elkinov poskus, ki za
definicijo totemskega sistema predlaga tri merila. To so oblika, kako so totemi
razvrščeni med posameznike, pomen, ki ga ima totem v posameznikovem življenju in
funkcijo, ki jo totem opravlja v skupnosti. Elkin posebno mesto pripisuje dvema
totemizmoma: individualni in spolni. Individualni totemizem se pojavlja v jugovzhodni
Avstraliji, zajema pa odnos med čarovnikom in živalmi. Žival pomaga čarovniku, ki je
žival največkrat tudi udomačil. V tem primeru velja tudi prepoved lova in uboja živali
za hrano. Drugi, spolni totemizem, je bolj razširjen, gre pa za ločitev emblemov med
spoloma. Tako je totem povezan tudi s spolom in je različen za ženske in moške. Pri
4

spolnem totemizmu najdemo tudi zapletene odnose med ženskami in moškim v
skupini. Večkrat je prišlo do zlorabe totema nasprotnega spola, rezultat tega pa je
bila nujna zaroka in ženska pobuda za spočetje otrok. Pri porokah so skupino delili
na več oddelkov, poročali so se med plemeni ali različnimi skupinami. Incest je
prepovedan. Prav zaradi te prepovedi je vsaka poroka morala biti odobrena, lahko pa
so jo tudi prepovedali (Lévi-Strauss, 1994: 85–101).
Elklin prepozna tudi obliko totemizma, ki ji pravi klanska. Klanu pripadajo, če imajo
isti totem oz. totem postane simbol nekega klana. Klan ali pleme je povezan z
ozemljem, na katerem se nahaja njihov totem. Ločimo patrilinearni klan (totem
prehaja po očetovi strani) ali pa matrilinearni klan, kjer totem prehaja po materini
strani. Obstaja tudi spočetniški, pri tej obliki otrok prevzame totem kraja, kjer je bil
spočet (prav tam).

2.2.

Sanjski svet

Sanjanje ali sanjski svet je obdobje daleč v preteklosti (a še vedno prisotno), ko so
predniki vstali iz zemlje in začeli oblikovati pokrajino, ustvarili so človeka in vzpostavili
norme in pravila družbe. Sanjski svet je pojasnil nastanek zemlje in narave okoli
Aboriginov – puščave, gozdove in raznolikost rastlinstva ter živalstva na celini. Po
celini obstajajo poti, ki so jih prehodili predniki in na te poti so se podali tudi
staroselci. Med potjo so našli veliko svetih krajev, kjer so se predniki ustavili in
ustvarili izvir vode ali kakšno drugo površinsko obliko na zemlji. Za vse te kraje je
obstajala zgodba oz. mit, ki je pojasnjeval nastanek kraja in kaj se je tam dogajalo.
Veliko zgodb govori o ustvaritvi živalskih vrst s pomočjo prednikov. Sanjski svet pa
igra med staroselci veliko večjo vlogo kot samo pojasnjevanje nastanka zemlje.
Sanjanje postavlja družbene norme, organiziranost plemen in pravzaprav zapoveduje
njihov način življenja (Smart, 1998: 178–179).
Zanimivo je, da Tokarev (1974: 38–40) v knjigi Vera v zgodovini narodov sveta
opisuje vse lastnosti in obrede sanjskega sveta, tako mitologijo kot obrede, vendar
pa tega ne poimenuje sanjski svet. Ugotavlja, da so vsa plemena premogla
predstavo o dogajanju v obdobjih v preteklosti, kar pa tudi ni redek pojav, saj naj bi
bil mitični čas sestavni del skoraj vseh verovanj.

5

2.3.

Obredi, simboli in pravila

Religiozni obredi po svoji vsebini izhajajo iz določene sociološke razlage, saj se v
skupini vzpostavlja po organizaciji in razkriva človekovo potrebo po iskanju moči, ker
ne pristaja na svoje bivanje kot čisto danost. To nujno ne pomeni, da je treba stvari
ločiti na nečisto in sveto, vendar pa pri večini obredov prihaja ravno do tega. Pri
obredih se razkrije spoštovanje in pa tudi stud do nečistega (Cazeneuve, 1986: 178).
Avstralski staroselci so pogosto izvajali obrede, ki so častili prednike in totemske
živali. Pri obredih so spraševali prednike za nasvete, pomoč in ozdravljanje. Vsako
bolezen, poškodbo, naravno nesrečo so povezovali z jezo prednikov. Obrede so
izvajali na svetih krajih, kjer so svoj pečat pustili predniki. Na obrednih prostorih so
častili prednike s plesom in risali zgodbe na stene za prihodnje generacije. En sveti
kraj je za svoje obrede lahko uporabljalo več plemen. Pri obredih so se tudi poročali
in prosili za plodnost (Smart, 1998: 179–180).
Večina obredov je bila v povezavi z njihovimi totemi. Tak je tudi obred
razmnoževanja, ki so ga enkrat na leto opravljale skupine na svetih krajih ob začetkih
deževne dobe, ki je predstavljala ponovno rojstvo rastlin. Obred opravljajo moški, ki
morajo biti goli in ne smejo zaužiti nobene hrane. Vzpnejo se ne hrib, kjer najdejo
množico okroglih kamnov, ki jih tepejo z palico, da bi se iz njih izlegle žuželke. Vmes
pojejo in se ustavijo ob porisani jami, kjer naj bi njihovi predniki jedli žuželke. Ves
obred poteka z namenom, da bi se razmnoževanje v naravi preneslo tudi na njih. Pri
obredih so uporabljeni tudi simboli, ki največkrat predstavljajo totemsko žival
(Tokarev, 1974: 33–34).
Pravila oz. zakoni so nastali na začetku njihovega časa. Vsa pravila so se prenašala
preko zgodb in verskih obredov iz generacije v generacijo. Vedeli so, kaj je dovoljeno
in kaj ni. Za neupoštevanje pravil je obstajal zelo zapleten sistem kaznovanja,
večinoma so upoštevali pravilo zob za zob, o bolj zapletenih kršitvah pa so se
združile starešine in določile primerno kazen. Za nezakonito dejanje je veljal umor,
svetoskrunstvo, incest, žalitev, kraja in zanemarjanje sorodstvenih obveznosti. Spori
med različnimi plemeni so reševali s pogajanji in obrednim kaznovanjem. Plemena so
spore vedno reševala po danih pravilih, saj niso hoteli razjeziti prednikov (Australian
Aboriginal Culture, 1989: 32).
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Aborigini so poznali veliko pravil pri lovu in razdeljevanju hrane. Pri lovu na morsko
kravo so imeli zapleten sistem razdelitve mesa. Upoštevali so, kdo je ujel morsko
kravo in kakšno vlogo je imel pri lovu. Če je pleme ujelo žival na ozemlju drugega
plemena, so bili lastniki zemlje opravičeni do več mesa (Ljudstva sveta, 1979).

Slika 1: Obred avstralskih staroselcev, imenovan Bora

Vir: Wikipedia, 2016
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3. Sociološke teorije religije
3.1.

Funkcionalistična teorija

Funkcionalistični pogled preučuje religijo z vidika potreb družbe. Družba zahteva
določeno stopnjo družbene solidarnosti, vrednostni konsenz in harmonijo ter
integracijo vključujočih delov. Funkcija religije je torej prispevek k zadovoljevanju
družbenih funkcionalnih predpogojev.

Najbolj znano interpretacijo religije s

funkcionalističnega vidika je predstavil Emile Durkheim v knjigi Elementarne oblike
religioznega življenja. Po njegovem religija temelji na delitvi svetega in posvetnega
ter je enoten sistem praks in verovanj. Durkheim je utemeljitelj totemizma, ki ga je
preučeval

na

različnih

skupinah

avstralskih

staroselcev.

Razbral je

nekaj

najpomembnejših pravil, ki se jih držijo vsa plemena. Obstaja pravilo eksogamije in
obvezna pomoč ostalim v plemenu. Vsak pleme ima svoj simbol, ki predstavlja
njihovo pleme in je narisan na svetih krajih. Durkheim je sklepal, da je totem hkrati
simbol boga in družbe, pri čemer je pomembno dejstvo, da ljudstvo pri čaščenju boga
pravzaprav časti družbo. Pomemben je odnos med človeštvom in svetimi stvarmi, ki
je pravzaprav odnos med človeštvom in družbo. Osebi je lažje vizualizirati in
usmerjati svoje občutke do simbolov, kakor do bolj kompleksnih stvari, kot je družba.
Religija po Durkheimu krepi kolektivno zavest, ki vzpostavlja družbeni red. To
čaščenje družbe še krepi kolektivno zavest, saj pride do kolektivnega čaščenja, ki še
bolj združuje pleme, saj njegovi člani skupaj izražajo svojo vero v skupne vrednote in
prepričanja (Durkheim, 1982: 45–79).
Drugi zagovornik funkcionalistične teorije, ki ga bomo predstavili je Talcott Parsons.
V knjigi The Social Systems pravi, da religija zagotavlja smernice vedenja, ki se
odražajo v normah. Religija pomaga vzpostaviti konsenz, ki je po njegovem mnenju
potreben za red in stabilnost družbe. Pravila oz. norme dobimo preko verskih
zapovedi. Pri krščanstvu velja deset zapovedi, ki jih lahko integriramo tudi z drugimi
normami. Družba lahko deluje tudi brez religije, a v primeru dogodkov, ki družbeni
red nekoliko spremenijo, religija pripomore k vzpostavljanju normalnega življenjskega
vzorca. Problemi, ki razdirajo družbo, so lahko dogodki, ki ljudi prizadenejo, lahko pa
so nepredvidljivi dogodki, na katere človek ne more vplivati. Religija z lajšanjem
napetosti ohranja družbeno stabilnost. Parsons pravi, da je glavna funkcija religije to,
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da poda smisel vsem izkušnjam, ne glede na to kako nesmiselne ali nasprotujoče so
si. Pri tem je uporabil primer trpljenja in zla, ki si ga ljudje predstavljajo kot nekaj, kar
je poslal bog, nagrada za trpljenje pa je v nebesih (Parsons, 1964: 163–167).

3.1.1. Vera avstralskih staroselcev in funkcionalistična teorija

Po Starku in Bainbridgeu je Durkheim imel pri razvijanju teorije religije pravo idejo,
najpravilnejše pa je dejstvo, da se religija ni pojavila v katedrali ali razvitih družbah.
Dokazi kažejo, da se je religija razvila že v prazgodovini med manjšimi skupinami
nabiralcev in lovcev. Če se je religija razvila med tako preprostimi človeškimi
družbami, potem morajo biti temeljni vidiki religije zelo osnovne človekove potrebe in
dejavnosti. Religija se ne razvija samo po sebi, ampak na razvoj vplivajo predvsem
kulturne značilnosti družbe (Stark in Bainbridge, 2007: 33–34).
Funkcionalistična teorija še najbolj ustreza definiciji verovanja avstralskih staroselcev,
saj je bila poglavitna teorija izpeljana prav na primeru Avstralije. Durkheim je pravilno
razčlenil pravila in norme staroselcev ter izvor njihovih norm. Vendar pa v svoji teoriji
enači čaščenje boga in družbe, saj kadar častijo boga pravzaprav častijo družbo. S to
tezo se lahko strinjamo, saj je bila vera trdno vezivo med člani plemena, hkrati pa
moramo podati kritiko glede čaščenja boga. Aborigini nikoli niso častili boga ali
kakršno koli neznano nadnaravno bitje. Prednikom, ki so jih obiskovali v sanjah, so
se pri obredih zahvaljevali za dano naravo in jih prosili za pomoč, kadar so jo
potrebovali. Niso pa opravljali obredov samo zato, da bi častili prednike ali totemske
živali kot nadnaravna bitja, od katerih je vse odvisno. Zato ne moremo trditi, da so pri
svojih

obredih,

namenjenim

prednikom,

pravzaprav

častili

družbo.

Z Durkheimovo teorijo kolektivne zavesti in kolektivnega čaščenja se lahko strinjamo,
saj je pleme opravljalo obrede v skupinah in pa tudi med plemeni, kar je krepilo
sodelovanje in skupne norme.
Definicijo staroselske religije bi najbolje razvili s pomočjo Parsonove teorije religije.
Po njegovih trditvah lahko izpeljemo povezavo med religijo in družbenimi normami ter
njeno funkcijo v njej. Religija je pri Aboriginih predstavljala družbeni red, saj so bila
vsa pravila in norme dane s strani prednikov preko sanjanja. S predniki so si tudi
osmišljali naravo okoli sebe in dali smisel stvarem, katerih sicer niso razumeli.
Religija je pri Aboriginih torej opravljala glavni funkciji, kot sta pripisovanje smisla
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nepričakovanim dogodkom in vzpostavljanje družbenega reda, ki je med seboj
povezovalo vse člane plemena in tudi več plemen med seboj.

3.2.

Marksistične teorije religije

Pri marksističnih teorijah so v ospredju odnosi med podrejenim razredom in prevlado
vladajočega razreda. Ta odnos je prisoten, če v družbi obstaja religija, ki deluje kot
iluzija. Ta lajša trpljenje, ki ga povzročata izkoriščanje in odtujitev. Marx je religijo
označil kot opij za ljudstvo, ki v ničemer ne prispeva k rešitvi problema, ampak je
zgrešen poskus narediti življenje bolj znosno. Religija deluje kot mehanizem
družbenega nadzora z ohranjanjem obstoječih odnosov v družbi. Družba zaradi
religije ne teži k spremembam, saj trpljenje postane znosno. Z nudenjem razlag in
opravičil zaradi družbenih razmer religija izkrivlja stvarnost. Pomaga ustvariti lažno
razredno zavest, ki pripadnike podrejenega razreda odvrača od spoznanja svojega
položaja in interesov. Postavljanje religije v ospredje je zamegljevanje resničnih
problemov in rešitev. Religija pa ne pomaga samo podrejenemu razredu, ampak
religiozno prepričanje sprejmejo tudi vladajoči razredi, da bi upravičili svoj položaj
(Marx, 1980, citirano po Kerševan, 1980: 6–33).
Karl Marx v njegovi misli o religiji ni namenil veliko pozornosti sami religiji.
Sklicevanja Marxa je bilo povezano z neko prakso, ki je bila do religije sovražna, t. j.
praksa socialističnega komunističnega gibanja in komunistične oblasti. Marx je bil
vedno nasprotnik religije, zoperstavil se je ontološkemu dokazu o obstoju boga.
Religija je za Marxa družbena stvaritev, ki nima specifičnosti in si jo lahko razlagamo
kot vsak drug družbeni pojav. Religijo lahko v celoti pojasnimo z družbenimi odnosi.
Torej, religija je družbena tvorba, v kateri se kaže človekova odtujitev. Marxovo
slovito stališče o religiji je, da človek ustvarja religijo in ne religija človeka. V religiji je
obča teorija sveta in obči razlog za tolažbo in opravičilo. Religijo obravnava kot
večplasten pojav, ki ga je moč pojasniti v družbenem kontekstu (Flere, 2005: 32–33).
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3.2.1. Vera avstralskih staroselcev in marksistična teorija

Z marksistično teorijo težje povezujemo in z njo definiramo vero avstralskih
staroselcev, ker je bila sama teorija postavljena na primeru krščanstva v Evropi. Marx
je več pozornosti namenil družbenim odnosom, ki so takrat prevladovali v Evropi,
zato se njegova teorija uporablja predvsem za opisovanje učinkov religije v družbi,
kot pa njen nastanek. Tezi, da religija deluje kot mehanizem družbenega nadzora in
pomaga vzdrževati razredno družbo, sta na primeru preučevanja vere staroselcev
napačni, saj plemena niso poznala in gradila razredno družbo, hkrati pa religija ni
predstavljala mehanizem družbenega nadzora, ki ga opisuje Marx. Pri njegovi teoriji
se lahko strinjamo s tem, da je religija družbena tvorba in da je človek ustvaril religijo,
da bi razložil nastanek sveta in jo uporabljal za tolažbo in opravičilo. Vendar pa se pri
njegovi teoriji religije pojavijo zapleteni odnosi med družbenimi razredi, ki jih pa ne
moremo prestaviti v avstralska plemena. Njegova teorija je zgrajena na krščanski
religiji, zato tudi sam večkrat omeni boga, ki pa ga Aborigini niso poznali, kajti njihova
religija ni vključevala božanstev. Marksistična teorija tako ni primerna za razlago
staroselskih verstev, ker religijo definira na področju evropske kulture, torej
krščanstva, ne ukvarja pa se s samim nastankom religije v prazgodovini. Po tej teoriji
bi namreč lahko sklepali, da se je religija pojavila šele takrat, ko so se začele
pojavljati bolj kompleksne družbene skupine, ki so poznale družbene razrede in
religijo uporabljale za kompenzacijo odnosov v skupini.

3.3.

Fenomenološke teorije

Fenomenološki pogled na religijo je opisal Thomas Luckmann v knjigi Nevidna
religija. Religija je proizvod pripadnikov družbe, ki subjektivno interpretirajo svet okoli
sebe in mu dajejo pomen. Je najpomembnejše sredstvo v družbi, s pomočjo katerega
ljudje osmišljajo fizični in družbeni svet okoli sebe. Religije so specifična
institucionalna izoblikovanja simbolnih univerzumov. Svetovni nazor je družbena
zaloga znanja o življenju in svetu. Je proizvod družbe in v nasprotni smeri ponovno
pomaga proizvesti družbo. Religija pomaga ohranjati in legitimizirati svetovni nazor,
sama je v zgodovini razlagala celoten vesoljski svet ter svoje mesto znotraj njega.
Religija prav tako podpira in legitimizira družbene institucije, tako je lahko oblast
umeščena v religijo. Svetovni nazor je utemeljen na družbeni podlagi, ki se imenuje
struktura verodostojnosti. (Luckmann, 1997: 39–71).
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Fenomenologi religije menijo, da se samo verni lahko ukvarjajo s preučevanjem
religije. Bistvena je verska vznemirjenost in kdor tega ne more doseči, se ne more
poistovetiti z religijo. Zagovarjajo uporabe metode razumevanja in introspekcije. S
takim neposrednim zaznanjem pridemo do spoznanja, ki ga ne smemo povezovati z
našimi drugimi izkušnjami (Flere, 2005: 24).

3.3.1. Vera avstralskih staroselcev in fenomenološke teorije

Luckmann razvije teorijo, ki se v večini lastnosti ujema z vero avstralskih staroselcev.
Sanjski svet je proizvod pripadnikov družbe, s pomočjo katerega so interpretirali svet
okoli sebe. Svetovni nazor, ki označuje zalogo znanja pri posamezni skupini, je pri
Aboriginih pomemben del njihove religije. Ker so na celini živeli brez kakršnih koli
stikov z ljudstvi po svetu, so si sami izmislili vsa pravila in razlage kako deluje svet.
Religija jim daje končne odgovore na stvari, ki so za njih nerazumljive. Legitimiziranje
je edini del teorije, za katerega lahko rečemo, da se pri avstralskih staroselcih le
redko pokaže. Bolj je šlo za strahospoštovanje prednikov, ki so jih lahko kaznovali.
Prav tako pri njih ni bilo legitimiziranja družbenih ustanov, saj le-teh niso poznali.
Prav tako je veliko aboriginskih tradicij izginilo, zaradi izgube družbene podlage ob
prihodu evropskih priseljencev. Z uničevanjem plemen je izginila tudi njihova religija.
Strinjamo se lahko tudi s trditvijo fenomenologov, da je za preučevanje religije
potrebno njeno osebno izkustvo. Taka navodila sem ob začetku preučevanja
aboriginske vere dobil tudi sam. Profesorica z univerze Nungalinya mi je svetovala
vsaj eno ali dve leti prostovoljnega dela v odročnih krajih, kjer živijo aboriginske
skupnosti. Le tako bi lahko dobro spoznal njihovo tradicijo in razumel verovanje.
Zaradi pomanjkanja časa in financ nisem uspel opraviti tako dolgotrajne raziskave.
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3.4.

Drugi pristopi definiranja religije

Pri definiranju religije se pojavi veliko problemov. Problematično je, kaj je sploh
definicija in ali so vsi pojavi religije vključeni v to definicijo. Definicija mora nakazati
meje nekega pojava, če je možno tudi njegovo bistvo. Pri definiranju religije ne bi
smelo priti do samovoljne, normativne definicije, ki jo lahko znanstvenik poda v
namen lažjega pojasnjevanja. Definicija religije mora imeti, če ji hočemo priznati
znanstveno funkcijo, tudi bolj jasno zvezo z dejanskimi opazljivimi znaki. Pri
definiranju se pokažeta dve skrajnosti, in sicer na eni strani presplošne definicije in
na drugi strani preozke. Presplošne ne kažejo tisto, kar je specifično v največjem
številu religij, ampak se nanašajo na celoto duhovne kulture. Med preozke definicije
največkrat spadajo tiste, ki se ukvarjajo s samo religijo (krščanstvo, islam) in
predpostavljajo vlogo boga v religiji (Flere, 2005: 60–61).
Prve sociološke definicije so bile zaznamovane z evropsko kulturo in krščanstvom.
Primer definicije se glasi: »Religija je verovanje v vrhovno bitje (Boga), ki človeku
nalaga moralni kodeks, po katerem naj se ta ravna in obljublja povračilo: kot nagrado
za izpolnjevanje prepisanega kodeksa zagrobno nebeško življenje – kot kazen za
neizpolnjevanje kodeksa – pekel« (Smrke, 2000: 23). Problem je nastal, ko so se
raziskovalci s tako definicijo odpravili po svetu in našli kulture, ki so gojile religijo,
katera pa ni ustrezala trenutni definiciji. Elementi definicije, ki niso ustrezali, so bili
verovanje v vrhovno bitje, nalaganje moralnega kodeksa in obstoj povračila oz.
retribucije. Ta spoznanja so silile raziskovalce k bolj abstraktnim definicijam ali pa k
absurdnemu stališču, da o religiji lahko govorimo le takrat, ko je ta v večji meri
podobna krščanstvu. To bi pomenilo sprejetje ideologije konkretne religiozne
institucije. Bolj obširno definicijo ponudi Rem B. Edvards. Trdil je, da so religije lahko
med seboj povezane s kompleksno mrežo podobnosti – t. i. družinskih podobnosti.
Nobena vera ne vsebuje vseh lastnosti, nobena posamična lastnost ni nujna
sestavina konkretne religije. Na religijo moramo gledati kot pojav z zabrisanimi
robovi. Nekaj najpogostejših družinskih lastnosti religije, ki jih je opisal Edwards so:
verovanja v nadnaravna bitja, kompleksen pogled na svet, posmrtno življenje,
moralni kodeks, upoštevanje vprašanja zla, teodiceja kot vprašanje smiselnosti
trpljenja, molitev in rituali, sveti objekti in mesta, razodete resnice, izkustva ter
globoka in intenzivna skrb za nekaj. Nekatere religije imajo več nekatere pa manj
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zgoraj naštetih lastnosti, vendar se še vedno smatrajo za religije. Tiste, ki vsebujejo
zelo malo lastnosti imenujemo mejne religije (Smrke, 2000: 23–29).
Poglejmo si še nekaj definicij in njihovih kritik. Nemški mislec M. Muller je religijo
definiral kot nagnjenost ljudi, da dojamejo brezkončno, ki se pojavlja v različnih
imenih in videzih. Definicija ne velja za dobro, saj je preobremenjena s krščanskim
pojmom boga, ki ni značilen za vse religije. Tylor definira religijo s pomočjo primitivnih
kultur, za katere pravi, da je njihova vera v duhovna bitja značilna za vse ostale
religije. Pri tem se pojavlja dvom ali je duhovno bitje osnovna sestavina religije.
Splošnejši poskus definicije se najde pri C. Geeertzu, ki religijo definira kot sistem, ki
deluje za ustanavljanje močnih vseobsežnih in trajnih razpoloženj in nagibov ljudi. Te
se zadenejo z naznanjanjem dejanskosti, tako da se to pojavi kažejo kot realistični.
Fromm si prizadeva, da v definicijo ne bi vnesel pojma boga, zato definira religijo kot
skupen sistem mišljenja in delovanja neke skupine. Po njegovi definiciji je religija
univerzalen pojav v družbi. Eliade nudi zelo splošno definicijo religije za katero pravi,
da je vsaka manifestacija svetega, vsak obred, mit, verovanje in oblika božanstva, ki
odseva izkustvo svetega in s tem implicira pojem biti, pomena in resnice. Definicija
ne kaže jasno, kako ločiti med religioznim in nereligioznim. Eliade v svojem
raziskovanju nakazuje sveto preko svetih krajev (Flere, 2005: 61–65).
Definicija, ki jo podata Stark in Bainbridge pravi, da je razmišljanje o religioznosti
preprosta teorija deprivacije oz. prikrajšanosti. Religijske organizacije tolažijo ljudi,
hkrati pa služijo kot vir nagrad. Prikrajšanost ločuje privilegirane in šibkejše. Religija
pa v obliki tolažbe in nagrad stopi na stran šibkejših (Stark in Bainbridge, 2007: 58–
61).
3.4.1. Definicija verovanja avstralskih staroselcev

Po pregledu različnih teorij in definicij bomo poskušali postaviti definicijo verovanja
avstralskih staroselcev. Upoštevali bomo funkcionalistično in fenomenološko teorijo
ter nekaj definicij različnih avtorjev, iz katerih bomo izluščili značilnosti, ki nam
predstavljajo vero Aboriginov. Iz analize teorij smo že ugotovili, da je skoraj
nemogoče postaviti definicijo, ki bi obsegala vse religije tega sveta. Take teorije so
vsakokrat preširoko zastavljene, da bi jih lahko upoštevali kot dobre. Postavili bomo
definicijo, ki bo vsebovala lastnosti verovanja staroselcev in v večini primerov ne bo
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ustrezala drugim religijam. Bistvena lastnost definicije bo odsotnost besede religija, ki
jo bo nadomestila beseda verovanje.
Verovanje avstralskih staroselcev – Aboriginov je verovanje v nadnaravno moč
prednikov in zvezo med skupino ljudi in totemskimi živalmi. Verovanje jim narekuje
skupne norme in osmišlja naravne in družbene procese okoli njih, zato obsega mite
oz. zgodbe, toteme in obrede, ki so jih namenjali prednikom. Preko vere so razvili
likovno kulturo, plese in pesmi. Ker je verovanje predstavljajo osrednjo dejavnost
njihovega življenja, je sanjski svet postal proizvod njihovega načina življenja in zaloge
znanja, s pomočjo katerega so si pomagali pri razlaganju nastanka sveta.

4. Vera avstralskih staroselcev in religiozne organizacije
4.1.

Cerkev

Troeltsch je pojem cerkev opredelil na podlagi srednjeveškega krščanstva v zahodni
Evropi. Glavna lastnost je univerzalnost, kar pomeni, da cerkev religijo razodene in
vsili vsem ljudem. Sicer nikoli ne doseže popolne univerzalnosti, postane pa
prevladujoča ustanova. Cerkev je urejena hierarhično, centralistično in tudi
monarhično (primer anglikanske Cerkve). Cerkev podpira v oblast z namenom čim
večjega vključevanja v odločanje. Člani cerkve postanejo otroci v okviru posebnega
obreda. Pri verovanju ima lahko stroga ali manj stroga pravila, ki pa običajno ne
vplivajo na posvetno življenje ljudi. Običajno so cerkve monoteistične in temeljijo na
starem nauku (Flere in Kerševan, 1995: 88–90).

4.2.

Denominacija

Pojem denominacije je opisal R. Niebuhr, ki je pojav opazoval s stališča krščanskih
nazorov. Denominacija velja za poraz krščanstva in zlom njihove skupnosti.
Denominacija priznava družbeno, rasno in etnično razslojenost. Na podlagi
razslojenosti se oblikujejo homogene verske skupnosti, ki se med seboj razlikujejo,
hkrati pa lahko dobijo legitimiteto tudi znotraj krščanstva. Denominacije odražajo
zmago posvetne družbe nad krščanstvom in prilagajanje krščanstva novim
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družbenim razmeram. Zato so tudi odraz sekularizacije (Niebuhr, 1929, citirano po
Flere in Kerševan, 1995: 94–95).
Denominacija nima odklonilnega stališča do družbene ureditve pa tudi nima namena
vplivati nanjo. Prilagaja se družbi, pojavljajo pa se tudi institucije in birokracija, ki jih
pri manjših verskih organizacijah ne vidimo. Denominacija je za razliko od cerkve
pripravljena sodelovati z drugimi verskimi skupnostmi z enakopravnimi odnosi (prav
tam).

4.3.

Sekta

Sekte nastanejo z razkolom v religijskem telesu. Sekta so lahko odcepi od večje
religijske organizacije zaradi svoje odklonskosti. Taka skupina se potem okrepi in
oživi veroizpoved, iz katere izhaja. Za sekto je značilno zavračanje družbenega
okolja, v katerem se nahaja in je z njim tudi v visoki napetosti. Pomembne so
družbene vezi, ki sekto kot religijsko organizacijo združuje bolj kot druge organizacije.
Stark in Bainbridge pravita, da je za sekto značilno tudi pridobivanje nagrad in
sprejemanje religijskih kompenzatorjev, kar najdemo tudi v Cerkvi. Sekte imajo verski
nauk, ki je najpomembnejša vez v skupini. Ker je v skupini tudi veliko odklonskosti,
mora skupino voditi oseba, ki je sposobna organizirati in osredotočiti nezadovoljstvo
in mu dati cilj. Sekte pogosto vodijo duhovniki ali laiki z nižjim statusom, ki so že imeli
vodstveni položaj. Nastajanje sekt povečajo slabše družbene razmere, ki nastanejo
zaradi vojn, družbenih nemirov in gospodarske krize. Takrat se ljudje s kolektivnimi
težavami začnejo združevati z namenom iskanja tolažbe in nagrad, ki jim jo ponuja
sekta (Stark in Bainbridge, 2007: 125–156).

4.4.

Kult

Kult za razliko od sekt ne krepi veroizpovedi večjih religij, ampak nastane na podlagi
novih religioznih idej. Te ideje so družbeno sprejemljive do te mere, da se oblikuje
skupina. Kultno gibanje je po Starku in Bainbridgeu odklonska religijska organizacija
z novimi verovanji in praksami. So družbena podjetja, ki ustvarjajo in izmenjavajo
nove kompenzatorje. Prav tako kot pri sekti ima tudi kult karizmatičnega voditelja, ki
pa je v tem primeru religijski specialist ali mag, ki vzpostavlja nove organizacije za
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ustvarjanje kompenzatorjev. Za pripadnike kulta je značilno šibkejše čustveno in
duševno stanje, kar privede do njihovega iskanja novih kompenzatorjev. Kulti imajo
slabše razvit verski nauk, ni institucionaliziran in nima dobro pojasnjene
organiziranosti.

Stark in Bainbridge ločujeta psihopatološki model, podkulturno-

evolutivni model in podjetniški model kulta (Stark in Bainbridge, 2007: 157–193).

4.5.

Religiozne organizacije pri avstralskih staroselcih

Avstralski staroselci za svoje verovanje ne poznajo religiozne organizacije. Njihova
verska skupnost je sicer dobro organizirana, a ni institucionalizirana. Lahko trdimo,
da so kazali kar nekaj značilnosti religiozne organizacije, saj so se za skupne obrede
zbrala tudi različna plemena z istim verskim naukom. Njihovo verovanje nima
tipičnega verskega nauka, ampak zgodbe in tradicijo, ki so jo ustno prenašali iz roda
v rod.
Pri organizaciji večjih obredov je sodelovalo več plemen. Pri obredu so sodelovale
starešine, ki so govorile zgodbe o nastankih in početju prednikov. Plemena so
potovala tudi več sto kilometrov, da so se zbrala na svetem kraju, kjer je obred
potekal. Med pripravo na obred so risali, rezljali in okraševali lesene ali kamnite
ploskve. Vsaka slika je morala biti popolna, da s površnostjo ne bi razjezili prednikov.
Prav tako so za obred vadili plese in pesmi, da med obredom ne bi zapeli napačne
pesmi (Australian Aboriginal Culture, 1989: 35–37).
Na avstralski celini je, pred prihodom evropskih priseljencev, živelo okoli 300.000
Aboriginov. Vsi so gojili podobno verovanje, z nekaj razlikami med bolj oddaljenimi
kraji v Avstraliji. To pomeni, da je verovanje avstralskih staroselcev štelo ogromno
pripadnikov, ki so bili med seboj povezani in organizirani, vendar niso poznali
institucij ali hierarhije. Pomanjkanje institucij lahko pripišemo kot posledico njihovega
nomadskega življenja. Niso imeli verskih voditeljev, obrede so praviloma vodili
starejši ali moški. Zaradi manjkajočih značilnosti zahodnih religioznih organizacij,
njihovega verovanje ne moremo vključiti v nobeno od njih. Vsekakor pa bi morali
definirati njihovo versko organizacijo, ki je tekom tisočletij ustvarila kompleksno
kulturo in tradicijo.
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5. Sekularizacija
5.1.

Splošna sekularizacija

Sekularizacija je bila večinoma preučevana na primeru krščanstva v Evropi pa tudi po
svetu. Pri tem se je razvil tudi pojem ateizem, ki označuje nevernike oz. ljudi, ki se ne
opredeljujejo kot verniki. Izmed sociologov, ki so preučevali sekularizacijo, je najbolj
znan Weber, ki opisuje teorijo odčaranja sveta. Weber je pri razlagi industrijske
družbe izrazil tezo o desakralizaciji. Svet ni več napolnjen s skrivnostjo in čarovnijo,
nadnaravno je izgnano iz družbe. Pri tem gre za Webrov koncept racionalnega
delovanja in stališča, da industrijska družba prestaja proces racionalizacije. Ta
vključuje premišljeno in točno oceno pomembnosti možnih ciljev in uspešnosti
sredstev za dosego ciljev. Racionalno delovanje zavrača čustva, tradicijo in religijo,
ampak temelji na premišljenem razumu, ki pravi, da lahko utemeljitev delovanja sloni
samo na dokazljivih rezultatih (Weber, 1988: 35–65).
Sicer pa večino drugih sociologov trdi, da koncept sekularizacije trenutno še ni
uspešno definiran zaradi pomanjkanja razumevanja religije in njenega pomena. Prav
tako se v sekularizacijo vključuje veliko nepovezanih prvin oz. procesov, ki so lahko
med seboj tudi izključujoči. Glock in Stark poudarjata pomembnost razumevanja
religije in religioznosti pri razlagi sekularizacije (Haralambos in Holborn, 1999: 487–
505).
Pojem sekularizacije lahko povezujemo tudi s pojmom modernizacije družbe, ki se
kaže z odmikom tradicionalnih vrednost in začetkom nizom sprememb v celotnem
družbenem življenju. Gre predvsem za upadanje družbenega vpliva religije, ni pa
nujno, da gre tudi za upad ugleda religije. Shiner loči šest socioloških pomenov
sekularizacije. Gre za upadanje religije v primerjavi s preteklostjo, večjo tostransko
osredotočenost posameznikov, ločitev verskih in posvetnih ustanov, verske ustanove
in skupine izgubijo svoj verski značaj, stvarnost, v kateri se nahajamo dojemamo na
posveten način. Za nas je najpomembnejši šesti pomen, ki pravi: »opušča se
tradicionalni način življenja in dojemanja realnosti in običaji, povezani s svetim,
magičnim in mističnim, se opustijo in nadomestijo z učinkovitimi, empirično potrjenimi
sredstvi« (Shiner, 1966, citirano po Flere, 2005: 146).
Sekularizacija mora vsebovati zgodovinski značaj, saj je vedno preučevana s
primerjavo preteklosti in sedanjosti. Pri tem se spreminjajo tudi verske organizacije, ki
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se zbirokratizirajo ter pričnejo uporabljati znanstvene pristope pri čemer postanejo
bolj podobne drugim ustanovam. Se pa po svetu dogajajo tudi obratni procesi, tako
imenovana sakralizacija, ki pomeni povečevanja vpliva religije na družbo in
posameznika (Flere, 2005: 145–153).

5.2.

Izginjanje verstva avstralskih staroselcev

Izginjanje verstva avstralskih staroselcev je močno povezano s prihodom Evropejcev
in evropskih religij. Prvi anglikanski obred je v Avstraliji opravil kaplan 3. februarja
1788, kmalu po pristanku prve flote. Prva cerkev je bila zgrajena leta 1793. Kolonija
je leta 1836 postala samostojna škofija, kasneje pa so Avstralijo razdelili na več
škofij. Anglikanska cerkev je postala neodvisna leta 1962 ter prevzela ime
Anglikanska cerkev v Avstraliji. Prva rimskokatoliška maša je bila izvedena leta 1803.
Kasneje se je s prihodom duhovnikov rimskokatoliška vera utrdila in začela graditi
cerkve. Med duhovniki je znan dr. John Flynn, ki ga štejejo za idejnega očeta letečih
zdravnikov. Metodizem se je začel uveljavljati 1812 leta. 19 let kasneje je prispel prvi
baptistični duhovnik, istega leta pa so prvo svetišče v Sydneyju dobili tudi Judje.
Danes najdemo sinagoge po vseh večjih avstralskih mestih. V začetku 90-ih let 20.
stoletja so bili protestantje nekoliko številčnejši od rimokatolikov. Ostalih krščanskih
veroizpovedi je bilo okoli 24 odstotkov. Veroizpoved v Avstraliji je svobodna, cerkev
pa ima že od samega začetka zelo majhno vlogo v političnem dogajanju (Ferfila,
2003: 42–43).
Krščanski misijonarji so imeli sprva velike težave pri komunikaciji s staroselci in le
peščico jim jih je uspelo spreobrniti. Napredek je bil zelo počasen z mnogimi
problemi, glavna ideja pa je bila gradnja krščanskih skupnosti, ki so temeljile na
zahodnoevropskem načinu življenja. Z leti po prvem pristanku evropskih priseljencev
se je odnos med njimi in staroselci močno poslabšal. Nasilno so jih selili v notranjost
države, hkrati pa je prišlo do spopadov v katerih je umrlo veliko Aboriginov. Poleg
tega so Aborigini slabo prenesli evropske bolezni, hkrati pa so se vdajali alkoholu, kar
je privedlo do zmanjšanja števila iz 300.000 na 50.000 staroselcev. Razmere so se
začele izboljševati po drugi svetovni vojni, ko je politika začela s priznavanjem pravic
staroselcem. Število Aboriginov je naraslo na 160.000, obstajalo pa je še mnogo
problemov z njihovim socialnim statusom in vračanjem njihovih ozemelj. Asimilacija
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staroselcev je bila neuspešna, saj niso pristali na zahodno delovno življenje, ki so jim
ga ponujali. Nastali so večji socialni in ekonomski problemi, ki je prevedlo do velikih
selitev staroselcev v mesta, kar je razdrlo njihove plemenske skupnosti, hkrati pa so
izgubljali svojo tradicijo. Cerkev je svoj odnos spremenila v 60-ih letih 20. stoletja po
drugem vatikanskem koncilu. Začeli so spoštovati tradicijo Aboriginov in jo skušali
vplesti v krščanske nauke. Tudi duhovniki so začeli zbirati informacije o njihovi kulturi
in jo začeli zapisovati. To je bila seveda skoraj nemogoča naloga, saj je v Avstraliji
živelo preko 250 plemen, hkrati pa je vsako pleme imelo nekoliko drugačen jezik in
običaje. Prišlo je tudi do spoznanja da vera staroselcev ni barbarska, ampak
kompleksen sistem pravil in mitov, ki so jih povezovali. Po tem so mnogi avstralski
teologi delali na dialogih med krščanskimi in staroselskimi religijami. Pri tem so
naleteli na mnoge med seboj težko povezljive elemente obeh religij. Stare simbole
staroselskega verovanja so poskušali povezati z zgodnjim krščanskim naukom.
Aboriginom so prinesli tudi zakramente, katere so spreminjali do mere, da so jih
lahko Aborigini razumeli in povezali z njihovo tradicijo. Kljub trudu, da bi religije
povezali med seboj, je na koncu vedno prišlo do prevlada krščanstva. Tudi na
univerzi Nungalinya, kjer je glavni namen povezovanje obeh religij, pride do situacij,
kjer krščanstvo prevladuje in prevzame dele tradicije. Na drugi strani pa se nekatera
gibanja zavzemajo za odstranitev misijonarstva med Aborigini. Tradicija se ne mora
ohraniti, če se sooča s tako veliko religijo, kot je krščanstvo. Pri tem pride tudi do
problema modernizacije, kajti tradicija izginja tudi s pomočjo modernizacije, saj
teritoriji, kjer bi Aborigini živeli v popolni izoliranosti praktično ne obstajajo več. Za
pravice in ohranjanje tradicije staroselcev se je zavzel tudi papež Janez Pavel II, ki je
poudaril njeno unikatnost in se zavzel za širjenje aboriginskega znanja tudi med
ostale ljudi v Avstraliji. Če tradicijo ne bodo prenesli svojim otrokom in drugim ljudem
v Avstraliji, bo le ta zaradi množice drugih verstev in modernizacije, popolnoma
izginila (Attlee, 1987: 126–132).
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5.3.

Današnje stanje religij v Avstraliji

Podatki avstralskega statističnega urada za leto 2001 kažejo porast verstev, kot so
hinduizem in budizem, medtem ko se pripadnost krščanski veri zmanjšuje. Prav tako
je profil verujočih različen med enimi in drugimi. Pri krščanstvu je več starejših ljudi,
pri drugih verah pa so pripadniki mlajši. Zanimivo je, da med verami ne zasledimo
tradicije staroselcev. Njihova vera spada med druge religije, v kateri so zajete vse
manjše religije v Avstraliji. Pripadnikov manjših verstev v Avstraliji je 0,5 odstotna
(Year Book Australia, 2006).
Bolj zgovorni so podrobnejši podatki za leto 2011. Kristjani predstavljajo več kot 60
odstotkov populacije. Vere, ki ne spadajo med krščanstvo zasedajo okoli 8 odstotkov,
za neverujoče se je izreklo 31 odstotkov prebivalcev. V popisu je zabeleženih 120
različnih religij.

Graf 1: Verska pripadnost v Avstraliji po popisu leta 2011
70,00%

61,14%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

22,30%

20,00%
10,00%

8,55%
2,46%

1,28% 2,21% 0,45% 0,78%

0,81%

0,00%

Vir podatkov: Racismnoway – Diversity of religion and spiritual beliefs, 2016

Krščanstvo ima dve prevladujoči veri, in sicer anglikansko cerkev in rimskokatoliško
cerkev. Sicer pa med katoliško vero v Avstraliji štejejo skupno 19 različnih verstev.
Najbolj zastopane vere, ki ne spadajo med krščanstvo, so budizem, hinduizem,
islam, judovstvo in še nekatere druge. Najbolj so zastopane pri priseljencih iz Azije. V
angleščini in nenazadnje tudi v slovenščini ni pravih besede, s katero bi lahko
poimenovali verstvo staroselcev. Pojem sanjski svet ne zajame celotne Aboriginske
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tradicije, hkrati pa verstvo nekoliko spreminja glede na pleme. V popisu za leto 2011
se je 7361 ljudi izreklo za vero staroselcev. To je 0,034 celotnega prebivalstva
(Racismnoway, 2016).
Iz podatkov za leto 2011 lahko razberemo, da je tradicija avstralskih staroselcev od
leta 1788, ko je štela 300.000 pripadnikov, padla na samo 7361 pripadnikov, kar je
2,45 odstotka. Iz tega lahko potrdimo, da se je vera staroselcev močno zmanjšala in
je mogoče že utrpela nepopravljive posledice. Medtem ostaja visoko število
pripadnikov krščanske vere, med katere spadajo tudi Aborigini, ki se učijo združevati
staro tradicijo s krščanstvom.

5.4.

Sekularizacija na primeru avstralskih staroselcev

V prejšnjih podpoglavjih smo opredelili pojem sekularizacija in opisali potek
opuščanja vere avstralskih staroselcev. Sekularizacija torej pomeni upadanje vpliva
religije na družbo in opuščanje tradicionalnega načina življenja. Dojemanje sveta s
pomočjo magičnega se zamenja z empirično dokazljivimi dejstvi. Potemtakem bi
lahko zmanjševanje vpliva vere oz. tradicije pri Aboriginih pojmovali kot vrsto
sekularizacije, ki se je zgodila ob prihodu evropskih priseljencev leta 1788. Zaradi
zatiranja in odvzema njihovega ozemlja so Aborigini več kot 150 let živeli v težkih
razmerah. Med tem časom so bili podvrženi prisiljenemu delu in delovanju krščanskih
misijonarjev, kateri so gradili krščanske skupnosti za namen spreobrnitve Aboriginov.
Tako so hitro začeli izgubljati znanje o svoji lastni tradiciji, saj se je ta prenašala iz
roda v rod samo po ustnem izročilu. Vendar pa je njihova desakralizacija potekala
vzporedno z učenjem in prevzemom nove religije. Tako Aborigini skoraj niso poznali
obdobja, za katerega bi lahko rekli, da so se odpovedali veri in postali tako imenovani
ateisti, ampak so le zamenjali svojo tradicijo z drugo vero. Verjetno bi Aborigini lažje
obdržali svoje verovanje, če bi to bilo institucionalizirano. Tako je pa njihova vera,
kljub dobri organiziranosti, podlegla krščanskim naukom, s katerimi so prišle tudi
institucije kot so cerkev in izobraževalne ustanove. Verjetno so prav šole najbolj krive
zaradi izginjanja tradicije, saj so otroke vzgajali v krščanskem duhu, ter zraven
pozabili na vso aboriginsko kulturo. Za avstralske staroselce lahko trdimo, da so bili
pod vplivom dveh procesov – sekuralizacije in sakralizacije. Za sekularizacijo lahko
štejemo upad njihovih verskih prepričanj in obredov ter posledično upad vere v
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njihovem vsakdanjem življenju. Vzrok njihove sekularizacije pa je sakralizacija s
krščanstvom, po kateri so Aborigini prevzeli krščanski nauk, obrede in tudi način
življenja.

5.4.1. Vpliv krščanskih šol

Po drugi svetovni vojni je bilo veliko storjenega na področju ohranjanja tradicije
avstralskih staroselcev. Tudi krščanski duhovniki so se začeli zavedati pomembnosti
staroselske tradicije. Skušali so jo združiti s krščanskimi nauki, kar se je kazalo
predvsem na učenju staroselske zgodovine in poskus vpleta njihove tradicije s
krščanskimi obredi in zakramenti. Pri tem sta prevladovali dve cerkvi, in sicer
anglikanska ter rimskokatoliška. Obe si delita približen enak delež pripadnikov, hkrati
pa sta v marsičem sodelovali (Attlee, 1987: 126–132).
Danes je znana anglikanska univerza Nungalinya v Darwinu, ki se ukvarja predvsem
z izobraževanjem avstralskih staroselcev, ki živijo v bolj odročnih krajih po Avstraliji.
S profesorico, ki deluje na univerzi in želi ostati anonimna, smo opravili intervju, v
katerem nam je opisala delovanje in poslanstvo univerze. Izobraževanje poteka s
polletnimi tečaji ali pa triletnim šolanjem. Aboriginom iz oddaljenih krajev je
namenjeno izobraževanje s pomočjo tečajev, njihov namen je spodbuditi kreativnost
staroselcev in jim pomagati iskati zaposlitev, ki bi jim ustrezala. Učitelji so večinoma
anglikanski duhovniki in pa tudi Aborigini, ki so prav tako postali učitelji z namenom
pomagati drugim skupnostim. Profesorica je povedala, da se univerza trudi pri
dobrem poznavanju aboriginske kulture, v ta namen se vsak izmed učiteljev za več
mesecev preseli v eno izmed staroselskih skupnosti, kjer spoznava njihovo tradicijo
in običaje. Pomembna je tudi trdna veza med tradicijo in krščanskim naukom. Vsako
izobraževanje vsebuje zgodovino verovanja staroselcev, pri čemer spoznavajo
zgodbe in mite svojih prednikov. Cilj je predstaviti krščanski nauk v povezavi z
aboriginsko tradicijo in nauk širiti v skupnosti. Po končanem šolanju se Aborigini
vračajo v svoje skupnosti, kjer širijo krščanski nauk in pomagajo skupnosti pri
sprejemanju in dojemanju modernizacije. Na vprašanje, ali bi bilo bolje pustiti
staroselce, da razvijajo svojo tradicijo brez pomoči verskih ustanov, je odgovorila, da
je to skoraj nemogoče. Prav tako je napačno dojemanje odročnih skupnosti, kjer se
kljub oddaljenosti lahko Aborigini povežejo na svetovni splet, na razpolago pa jim je
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tudi vsa sodobna oprema. Najpomembnejša pa je izobrazba, saj Aborigini v
notranjosti države nimajo svojih šol. Izobrazba pomaga pri opuščanja alkoholizma in
drog med Aborigini, prav tako pa jim prinaša več možnosti za uspeh in dvig
socialnega standarda. Ena izmed glavnih nalog te univerze je tudi učenja jezika, saj
veliko Aboriginov ne govori angleškega jezika, zaradi velike raznolikosti pa je
razumljivost jezikov staroselcev še toliko bolj težavna. Poudarek pri izobrazbi je,
poleg krščanskega nauka, tudi na osnovnih stvareh, kot sta delovanje politike in
razumevanje moderne avstralske družbe.
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6. Sklepi
Verovanje avstralskih staroselcev predstavlja kompleksno zgradbo mitov in obredov.
Z njim si razlagajo nastanek sveta ter vse naravne in družbene pojave. Pred
prihodom Evropejcev je na celini živelo okoli 300.000 staroselcev razdeljenih v več
kot 250 plemen. Med plemeni so obstajale jezikovne in kulturne razlike, kljub temu pa
je bilo prisotno sodelovanje v skupnih obredih. Značilnost verovanja je totemizem,
torej izbor totemske živali, ki so jo povezovali z okoljem v katerem so živeli. Pojavljata
se dve obliki totemizma, in sicer individualni ter spolni. Spolni je narekoval odnose
med moškim in žensko ter vplival na poroke. Skupno se verovanje imenuje sanjski
svet, ki pa ne povzema celotne kompleksne strukture mitov in obredov. Sanjski svet
ali sanjarjenje je obdobje v preteklosti, v katerem so predniki oblikovali zemljo.
Predniki so prisotni tudi v sedanjosti.
Z značilnostmi staroselskega verovanja smo soočili tri sociološke teorije, od katerih
sta dve teoriji primerni za razlago verovanj avstralskih staroselcev, ena teorija
(marksistična) pa za razlago ni primerna.
Funkcionalistična teorija dobro prepozna nastanek in namen verovanja starih
ljudstev. Funkcija vere je bila osmišljanje naravnih in družbenih procesov ter
vzpostavitev družbenih norm. Edina kritika je na Durkheimovi tezi o čaščenju boga,
saj Aborigini niso poznali samostojno nadnaravno bitje, katerega bi častili.
Marksistično teorijo smo prikazali z namenom, da pokažemo neustreznost teorije,
kadar jo skušamo povezovati z verovanjem avstralskih staroselcev. Marx se ne
ukvarja z nastankom religij v prazgodovini, temveč pravo religijo postavi v razvite
družbe. Tako svojo teorijo razvije na primeru krščanstva v zahodni Evropi, kar pa ne
ustreza prvotnim verovanjem.
Fenomenološka teorija se bolj približa pravemu namenu verovanja, za katerega
pravi, da je proizvod pripadnikov družbe, s pomočjo katerega so interpretirali svet
okoli sebe. Vera jim prinaša smiselne odgovore na stvari, ki jih niso razumeli. Del
teorije, ki govori o legitimiziranju družbenih norm in ustanov ne moremo povezovati z
Aborigini, saj v svoji kulturi niso poznali ustanov oz. njihovo verovanje ni temeljilo na
legitimiziranju družbenih norm.
Pri definiciji religije smo analizirali več avtorjev, ki so podali svoj pogled na religijo.
Definiranje religije je problematično, saj je definicija lahko presplošna ali preozka, kar
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pomeni, da presplošne ne kažejo tistega, kar je specifično v največjem številu religij,
preozke pa so tiste, ki se ukvarjajo s samo eno od religij sveta in v ospredje
postavljajo boga. Po pregledu več definicij in analiz smo postavili definicijo, ki ustreza
verovanju avstralskih staroselcev.
Analizirali in opisali smo tudi štiri religiozne organizacije, ki se pojavljajo v zahodnem
svetu. To je Cerkev, ki je najbolj univerzalna in največja verska organizacija,
denominacija, ki vsebuje nekatere lastnosti Cerkve, vendar se od nje razlikuje
predvsem po številu in načinu pridobivanja vernikov. Sekte so manjše, značilna je
prisotnost nižjega razreda ter nasprotovanje vladajočemu sistemu in družbi, zato jo
štejemo tudi kot kontrakulturo. Kult je najmanj jasno organizirana oblika verske
skupnosti, prisotne so zelo majhne skupine. Avstralski staroselci ne poznajo
religiozne organizacije za svoje verovanje, zato jih med seboj ne moremo primerjati.
Kljub temu da nobena zahodna definicija religiozne organizacije ne ustreza verovanju
Aboriginov, bi se morala definirati organizacija, ki je pred 200 leti štela več kot
300.000 pripadnikov in je bila dobro organizirana, vendar pa niso imeli institucij.
Sekularizacija je proces upadanja vpliva religije na družbo in posameznika. Religija
preneha sodelovati v državnih institucijah in načinu življenja družbe. Sekularizacija pri
Aboriginih se je dogajala vzporedno s sakralizacijo, saj so svojo tradicijo izgubljali
zaradi prevzema nove religije krščanstva. Krščanstvo so na celino prinesli
anglikanski in rimskokatoliški duhovniki v 18. stoletju. Cilj je bil spreobrniti staroselce
v krščanstvo in vzpostaviti krščanske skupnosti po celotni celini. Šele po drugi
svetovni vojni je prišlo do zaščite tradicije staroselcev, za katero so v veliki meri
zaslužni prav duhovniki, ki so začeli zapisovati njihov način življenja. Po popisu iz leta
2011 je v Avstraliji le še 7361 pripadnikov staroselskega verovanja, kar predstavlja
manj kot pol odstotka. Število pripadnikov se je močno zmanjšalo in je mogoče že
preseglo mejo nepopravljivih posledic. Danes med Aborigini delujejo krščanske šole,
ki se trudijo povezati staroselsko tradicijo in krščanski nauk. To se dogaja predvsem
na univerzah, ki učijo Aborigine iz bolj odročnih krajev, hkrati pa jim z izobrazbo
odpirajo možnosti za nadaljnjo šolanje ali zaposlitev.
Pri avstralskih staroselcih torej ne gre za tipično sekularizacijo, saj vere niso izgubili,
temveč so bili podvrženi drugim religijskim naukom, kar je privedlo do močnega
upada števila ljudi, ki pripadajo veri Aboriginov.
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Hipotezo, ki smo si jo zastavili lahko označimo za pravilno, saj po pregledu različnih
teorij in definicij ugotovimo, da se verovanje avstralskih staroselcev težko opredeljuje
kot religija. Zaradi svoje kompleksnosti jo lahko opredelimo kot samostojno vejo
verovanja in s tem pridobitev lastne definicije.
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