
Табела 5.2. Спецификација предмета Религије античког света 
Студијски програм: МАС класичних наука 

Назив предмета: Религије античког света 

Наставник/наставници: проф. др Александар Лома, маг. Исидора Толић 

Статус предмета: изборан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема формалног услова, али је пожељно да су полазници на основним студијама положили или макар одслушали 

изборни предмет Увод у историју религија. Активно учешће на вежбањима очекује се само од полазника који могу читати 

на (старо)грчком и латинском. За коришћење секундарне литературе обавезно је знање енглеског језика. 

Циљ предмета Упознавање са одабраним корпусом античких култова и митова (грчких, римских и других о којима нас 

извештавају класични извори), са античким погледима на религију и са основним методолошким приступима 

интерпретације РАС у модерној науци. 

Исход предмета Оспособљавање полазника за даље бављење историјом религија (предмет Упоредна историја религија на 

докторским студијама) и/ли уградња стечених знања у стручна усмерења повезана са класичном антиком (античка 

књижевност, археологија, историја уметности, историја Старог века, етнологија/антропологија и др.) 

Садржај предмета 

Теоријска настава. По недељама: 1. Религија као део културне историје, њене две компоненте: обред и мит (на примерима 

старе Грчке и старог Рима). — 2. Поимање светости и божанства у грчкој и римској религији (између „анимизма“ и 

„пантеона“). — 3. Космогонија и антропогенеза. —  4. Обредност (жртвени ритуали; молитве, химне). 5. Катартички и 

експијаторни обреди.. — 6. Погребни ритуали и есхатолошке представе. — 7. Мистеријски култови (Деметра и Кора, 

Дионис, Кабири). —  8. Рани страни (супстратни) утицаји (минојски на грчку, етрурски на римску религију). 9. Грчки 

утицај на Рим. — 10. Доцнији страни утицаји (Афродита и Адонис, Кибела и Атис, Изида и Серапис ...). — 11. 

Интерпретације страних божанстава својим (Interpretatio Graeca, Romana), на примерима римске и других религија 

(египатска, персијска, скитска, келтска, германска  ...).  — 12. Позни синкретистички култови (митраизам) и изазов 

хришћанства.   

Практична настава. Читање и коментарисање текстова (Хомер, Хесиод, Херодот,Платон, Аристотел,  Плутарх, Паусанија 

итд.; Катон, Цицерон, Овидије, Вергилије, Ливије итд.) у вези са темама теоријских методских јединица. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе предавања и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активно учешће у вежбањима 30 писмени испит  

колоквијум у виду теста  усмени испит 70 

 


