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Саша Шашарога*

Фалун Гонг, 
религијски или покрет политичких дисидената**

                                       

  Апстракт

Аутор овог рада покушава да преиспита деловање Фалун Гонг покрета, али и његову 
праксу и философску срж. У првом делу, изложени су подаци о настанку овог покрета 
као и основни постулати његовог учења и праксе. Други део рада се бави природом овог 
покрета и преиспитује могућност да ли он има карактеристике религијске праксе. Да ли 
је овај покрет строго духовни, или је у питању секта која има политичке аспирације које 
стреме ка заметању политичког дисидентског покрета, који као своју незваничну агенду 
има пре свега подривање ауторитета Комунистичке партије Кине, јесте срж посматрања 
овог покрета у раду и покушај да се да јасан и недвосмислени одговор. Природа самог 
покрета, као што ће се у раду и видети, отежаће давање јасног и недвосмисленог одговора 
на одређена питања која се намећу, и оставља простор за даље праћење овог феномена 
и будуће јасније дефинисање и класификовање.

Кључне речи: Фалун Гонг, религија, секта, политички дисидентски покрет, Комунистичка 
партија Кине.

1. Настанак Фалун Гонга и основна веровања

Фалун Гонг је покрет који је у жижу интересовања дошао пре свега захваљујући свом 
оштром сукобу са властима Народне Републике Кине крајем деведесетих година 
претходног века. Овај покрет, чију природу, а самим тим и природу његовог деловања, 
ћемо покушати овим чланком да испитамо, има своје организоване групе у добром делу 
савремених држава света, па и у Републици Србији. У жижу наше јавности, покрет је дошао 
у децембру 2014. године када су представници Народне Републике Кине допутовали на 
самит са представницима 16 држава Централне и Источне Европе који се одржавао 
у Београду. Према писању појединих београдских медија, 11 активиста овог покрета је 
приведено и протерано из Београда. Овај потез изазвао је протесте челника Европске 
уније који од раније прате дешавања везана за Фалун Гонг у самој Кини, али и у неким 
другим државама у којима законодавство није наклоњено овој духовној дисциплини, попут 
Руске Федерације.

Питање Фалун Гонг покрета које већ извесно време фигурира у извештајима различитих 
међународних организација које се баве питањем људских права, али и у извештајима 
званичника представничког дома Сједињених Америчких Држава (САД), јесте питање које 
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се може посматрати из различитих углова. На првом месту, може се легитимно поставити 
питање о природи овог покрета - да ли је он искључиво покрет духовне природе, својеврсна 
духовна дисциплина, или је у питању посебан дисидентски политички покрет који у својој 
агенди свакако има за циљ поткопавање неспорно водеће улоге Комунистичке партије 
Кине? 

Током касних осамдесетих година XX века, Ли Хонгђи или „Учитељ Ли“ развио је 
философски систем који је данас познат као Фалун Гонг1. Систем је постао општепознат 
и признат 1992. године2.  У то време спада и период највеће популарности Ћигонгa. Сам 
Фалун Гонг јесте заправо део Ћигонга, философског система за који се претпоставља да 
своје корене има дубоко у кинеској прошлости3.  Поједини истраживачи, траже везу Фалун 
Гонга са месијанским друштвеним покретима, сектама или народним облицима Будизма4. 
Према мишљењу тих истраживача, оно што повезује Фалун Гонг покрет са поменутим 
сектама и друштвеним покретима који су обележили једно раздобље кинеске историје, 
јесте постојање једне харизматске личности око које се ти покрети окупљају и изграђују5.  

Оставићемо по страни изнете претпоставке и окренућемо се двадесетом веку у коме је 
покрет настао јер Фалун Гонг настаје крајем осамдесетих година прошлог века. Његов 
оснивач јесте Ли Хонгђи који је почео као један од ћигонг “инструктора“. Међутим, врло 
брзо, већ 1994. године, сам Ли Хонгђи почиње да у јавним наступима, све више помиње 
Фалун Гонг за који категорички истиче да није део Ћигонга већ засебна “дисциплина“. 
Постепено, Ли Хонгђи уводи на у идеологију будућег покрета месијанске елементе6. Две 
године раније, он је у књизи “Zhuan Falun“ (Џуан Фалун) изнео своје идеје7. Пре него што 
укратко изложимо суштину Фалун Гонга поменућемо чињеницу да је током година, број 
практиканата ове “дисциплине“ је нарастао. Тачан број њих није поуздано утврђен. Према 
подацима Владе Народне Републике Кине, око 1998. године, у Кини је било око седамдесет 
милиона следбеника Фалун Гонг праксе8.   

Шта је суштина Фалун Гонг “дисциплине“? Фалун Гонг (или Фалун Дафа) је метода 
“самокултивације“. То је философија која за основу има “саображавање са основном 
природом универзума“ коју сачињавају три елемента “Џен, Шен, Рен“ (Истинитост, Благост 
и Трпељивост)9.  Централна мисао ове дисциплине је концентрисана на “култивацију ума и 
мисли“ или “шиншинг“. Поменути процес култивације, обухвата корениту промену врлине 
(која се посматра као врста “беле материје“10) и  карме (која се посматра као врста “црне 
материје“).  Ово учење у једном свом делу скреће пажњу на то да појединац треба да 
тежи да кроз трпељивост, разборитост и напуштање, постигне одрицање од свих жеља и 
напуштање везаности коју сви људи деле.11    

1   T. Lum, “China and Falun Gong“, CRS Report for Congres, 25 May 2006, p. 3, Available at:  <http://fpc.state.gov/documents/
organization/67820.pdf. > (accessed 26 March, 2016).
2   Amnesty International, “The crackdown of Falun Gong and other so – called „Heretical organisations„“ UNHCR, The UN Refugee 
Agency, Available at: < http://www.refworld.org/docid/3b83b6e00.html > (accessed 26 March, 2016).
3   D. Schechter, Falun Gong’s challenge to China : Spiritual practice or „Evil cult„?Akashic Books, New York, 2001, p. 45. 
4   D. Ownby, Falun Gong and the future of China, Oxford University Press, New York, 2008, p. 25.
5   Ibid.
6   D. Palmer, A, Quigong Fever: Body, Science and Utopia in China, Columbia University Press, New York, 2007, p. 224.
7   Lum, loc.cit. 
8   ----- “Number of Falun Gong practiotioners in China  in 1999: at least 70 milion“, Falun Dafa Information Center, Available at: <http://
faluninfo.net/article/517/Number-of-Falun-Gong-practitioners-in-China-in-1999-at-least-70-million/ > (accessed 27 March, 2016).
9   Ibidem.
10   Ibidem.
11   Ibidem.
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Посебна пажња у учењу ове дисциплине је стављена на вежбе којима би требало култивисати 
и тело. Путем посебних вежби, појачава се сила гонга, а што има за резултат појачавање 
натприродних способности самих практиканата али и њихових енергетских механизама. 
Међутим, поменуте вежбе, никако не могу бити довољне. Поред њих, практиканти морају 
упорно да раде и на поменутој култивацији ума и мисли, или шиншингу. Само упоредним 
култивисањем, духа и тела, може се доћи до духовног савршенства и прекидања свих 
материјалних веза12. У том случају, појединац, не само да достиже духовно, он достиже 
и физичко савршенство које му омогућује да се ослободи свих болести и телесних патњи.

2. Природа Фалун Гонга
Када размишљамо о овој дисциплини која тежи духовном али и физичком савршенству, не 
можемо а да се не запитамо, шта је Фалун Гонг? Да ли је у питању нова религија, секта, 
или је пак политички покрет? Ако бисмо размишљали у правцу питања да ли је Фалун Гонг 
религија, наишли бисмо вероватно на дуги низ препрека, које би пред нас постављале 
нова и нова питања. Проблем лежи у различитом сагледавању тога шта је религија у 
делима западноевропских мислилаца и социолога, али и у размишљањима шта је религија, 
гледано из перспективе далекоисточних мислилаца. Мишљења су крајње супротстављења, 
поготово ако имамо у виду да говоримо о Кини, која је и оквир посматраних деловања 
Фалун Гонг покрета. Овим питањем, бавио се у својој етнографској студији (мастер тези) 
Ноах Портер13.   

Износећи различита мишљења у погледу религијске природе Фалун Гонга, Портер долази 
до одређених сазнања која упућују на то да Фалун Гонг има елементе религијског покрета, 
мада нејасне, који се тешко могу потпуно укалупити у сагледавања различитих ауторитета 
по питању дефинисања и одређења религије као такве. Користећи исказе и истраживања 
међу самим следбеницима и практикантима Фалун Гонг дисциплине, Портер долази до 
опрезног закључка, да се ипак може говорити о врсти религије14. Донекле би могли да се 
сложимо са Портеровим опрезним закључком. Фалун Гонг има у свом учењу елементе који 
би могли да га окарактеришу као „религију“ или пак као “религијско учење“15. Међутим, 
недостатак божанства, чврсте организационе структуре, непостојање храмова, као и низа 
других елемената који чине једну религију, не довољава да се определимо у том смеру 
карактеризације природе Фалун Гонг дисциплине.

Да ли је Фалун Гонг нека врста култа - секте? Влада Народне Републике Кине, је у 
саопштењима често поредила Фалун Гонг са „Давидијанцима“ опасним верским култом 
који се 1955. године одвојио од “Адвентиста седмог дана“16.  Међутим, Ноах Портер мисли 
другачије. С обзиром на чињениицу да сви они који практикују Фалун Гонг систем духовне 
и физичке култивације, нису под притиском било какве стеге или отуђења (карактеристика 
готово свих култова, као што је случај са поменутим култом “Давидијанаца“ Дејвида 
Кореша) оних који подучавају култивисању, Портер закључује да се ипак не ради о култу17.   

12   Falun Dafa, Kratak  uvod  u Falun Dafu,  Available at: <http://sr.falundafa.org/introduction.html>  (accessed 27 March, 2016).
13   N. Porter, “Falun Gong in the United States: An etnographic study“, MA thesis, University of South Florida, Tampa, 2003, pp. 35 – 40, 
Available at: <http://scholarcommons.usf.edu>  (accessed 25 June, 2016).
14   Ibid., p. 39. 
15   Falun Dafa, Kratak  uvod  u Falun Dafu,  Available at: <http://sr.falundafa.org/introduction.html > (accessed 27 March, 2016).
16   Schechter, op.cit., p. 56.
17   Porter, op. cit., p. 43.
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У прилог томе да Фалун Гонг, тешко може да се апсолутно окарактерише као култ или 
секта, иде чињеница коју смо изнели, а која одмаже сврставању Фалун Гонга у ред 
религија. Недостатак организационе структуре, хијерархије, храмова па чак и радикалног 
деловања међу онима који практикују учења Фалун Гонга, у значајној мери онемогућавају 
да се изнесе апсолутно чврст став који би Фалун Гонг окарактерисао као култ или секту. 
Међутим, уколико бисмо узели у обзир одвајање Фалун Гонга из оквира Ћигонг асоцијације 
и праксе, онда бисмо могли да кажемо да постоји мали елемент отпадништва који би могао 
да се донекле сматра и секташтвом у западном схватању те речи. 

То отпадништво је двојако, на првом месту, Фалун Гонг се издвојио из окриља Ћигонг 
асоцијације, која је под контролом државе. Сама ова чињеница, постаје веома битна јер на 
тај начин, ова групација полако излази из домена државног надзора и контроле и полако 
залази у област која се не посматра благонаклоно од стране кинеске државе, напротив, 
није дозвољено овакво деловање. У овом детаљу можда можемо и да посматрамо клицу 
сукоба који ће се касније разбуктати. На другом месту, Фалун Гонг се, издвајајући се из 
окриља ове асоцијације и формирајући засебну праксу, ослонио на сопствено учење које 
се разликује од Ћигонга. Још једaн од елемената који би могли поставити Фалун Гонг на 
саму границу, или чак и преко ње, јесте и чињеница да се следбеницима често скретала 
пажња на „месијанску“ природу  Фалун Гонга, коју друге дициплине немају18. Закључак 
који се може извести, јесте да је немогуће у потпуности утврдити чврст став у овом сегменту 
посматрања, баш као ни по питању религијског одређења Фалун Гонга.

 

3. Прогон и оптужбе – почетак дисиденстког 
политичког деловања?

Да ли би Фалун Гонг могао да се посматра као политички покрет? Можда одговор на 
то питање лежи у прогону од стране кинеске владе, и протестима који су уследили као 
одговор на исти. Како је дошло до сукоба на линији Фалун Гонг- држава? Држава је имала 
у почетку, током деведесетих година прошлог века, беневолентан став према Фалун Гонгу. 
Тај однос “пријатног партнерства“ трајаће све до 1995. или 1996. године, када кинеске 
власти полако почињу да заузимају оштрији став према Ли Хонгђиу и Фалун Гонгу19.   

С обзиром на то да су покушаји да се Фалун Гонг региструје као засебна „школа“ пропали, 
то је на недвосмислен начин, покрет остао без законског “покривача“. Упркос томе, све 
до 1999. године, Фалун Гонг је деловао у Кини кроз велики број састајилашта где су се 
практиканти окупљали и радили на “култивацији“ духа и тела. Наравно, власти су биле 
врло добро упознате с том чињеницом а што ће се касније видети и по брзини којом су та 
састајалишта растурена, а чланови, односно организатори вежби, били похватани.

Током априла 1999. године, окупило се између 10.000 и 30.000 практиканата Фалун 
Гонга у Пекингу на демонстрацијама против потеза које су власти предузимале20.  Прогон је 
званично отпочео 22. јула 1999. године. Власти су у низу саопштења изнеле разне оптужбе

18   Palmer, op.cit., p. 241.
19   Ibid., p. 251.
20   Lum, loc. cit. 
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на рачун Фалун Гонга које су имале за циљ да оправдају акције које су предузимане тих 
дана21.  Међу бројним оптужбама на рачун Фалун Гонга, своје место су нашле и такве 
попут оних да је у питању зли култ - секта, или рецимо она, да је то издајничка и превртљива 
организација. Лично, из пописа оптужби, нама су занимљиве оне које се односе на то да 
су Фалун Гонг технике штетне по физичко и ментално здравље људи. Са њима би могла да 
се доведе у везу  и оптужба да је Фалун Гонг, обично сујеверје и ненаучна  пракса22.   

Кинеска Академија Друштвених Наука је пружила објашњење појма „култ“ а самим 
тим и основу за горе поменуту оптужбу23.  Кратко ћу се задржати на оптужбама које 
терете Фалун Гонг праксу да је штетна по физичко и ментално здравље људи. Поједини 
кинески званичници су у разговорима са странцима често истицали примере појединих 
следбеника Фалун Гонг праксе, који су услед стриктног придржавања техника култивације, 
занемаривали обољења од којих су патили и једноставно умирали, или би у најгорем 
случају, починили самоубиство24.  У овоме је вероватно и корен оптужбе да је Фалун Гонг 
реметилачки фактор у кинеском друштву, што је у великој мери и разумљив став, када 
се има у виду позиција Комунистичке Партије Кине која има као један од примарних 
задатака  одржавање  реда у друштву. Све што ремети такав поредак, је без икаквих 
сумњи штетно и претеће. Сходно овоме, разумљив је заоштрен став кинеске Владе, јер 
свака иоле озбиљнија Влада неће дозволити да се угрожава на било који начин, па и на 
овај, стабилност друштва. 

Примери протеста Фалун Гонг следбеника (практиканата) током 1998. и почетком 
1999. године у Пекингу, када су покушали да утичу својом масовношћу да се поједине 
квалификације њиховог покрета, у медијима, повуку, јесу били ипак јасан сигнал за Владу. 
Мирни „притисци“ на медије, јасно су указали Влади да се ипак ради о покрету који својим 
„ненасилним“ деловањем узрокује немире у друштву25.  Наравно, власти су се обрушиле и 
на „сујеверје“ које покрет шири својим иступима а који се тичу, да наведемо један пример,  
постојања великог броја паралелних универзума26.   

Занимљиво је да су власти оптужиле Фалун Гонг за антидржавно деловање. Наводно, 
према тврдњама Владе, украден је повећи број врло поверљивих докумената, од стране 
Фалун Гонг следбеника, који су завршили у рукама кинеских противника у свету. Наравно, 
тврдњама кинеских власти, ишла су на руку и реаговања међународних организација 
за заштиту људских права као и западних влада27. Другим речима, Фалун Гонг је била 
марионетска организација у плановима свих оних који су који су виђени као противници 
кинеског напретка. Под маском “духовног покрета“ према тврдњама кинеских власти, крио 
се у ствари покрет који је за крајњи циљ имао свргавање Владе и самог система28.    

С обзиром на горе изнете оптужбе, покрет је прелазио границу и постајао политички. Као 
такав, он је морао да буде добро организован. Центар организоване мреже био је град 
Чонћин. На челу те мреже, стајао је опуномоћеник кога је лично именовао Ли Хонгђи, 

21   C. M. Hsia, Falun Gong, The end of days, Yale University, New Haven  and London, 2004 , pp. 96 – 97.
22   Ibid., p. 97.
23   О томе опширније у: C. M. Hsia, op. cit., p.100.
24   Ibid., p. 101.
25   Ibid., pp. 105 – 106.
26   Ibid., p. 106.
27   Ibid., p. 106.
28   Ibid., p. 112.
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путем писма, будући да је био у иностранству29.  Сложена организациона структура, 
према наводима, била је слична и у другим кинеским градовима. Та сложена мрежа 
“станица“ и њихових “шефова“ и “главних инструктора“, одрадила је адекватан посао у 
погледу регрутовања следбеника који су током 1998. и 1999. године, мирним протестима 
или притисцима покушавали да утичу на извештавање медија30.   

Као последица свега овога, већ тридесетог октобра 1999. године Свекинески Народни 
Конгрес је усвојио Антисекташки закон који је имао за циљ да сузбије деловање Фалун 
Гонга31.  По том правном акту, вође секти попут Фалун Гонга, могле су да буду осуђене на 
казну издржавања затворске казне у периоду од седам или више година, док би рецимо, 
они који су били на нижем ступњу у „хијерархији“ могли бити осуђени на седам година 
затвора32.  Почевши од 1999. године, неколико десетина хиљада Фалун Гонг практиканата 
је ухапшено и испитивано. Већи део њих је ипак убрзо пуштен на слободу33.  Наравно, ту је 
било и извештаја бројних међународних организација које су тврдиле да је било озбиљних 
кршења људских права и случајева озбиљне дискриминације34.  

Између 2002. и 2005. године долазило је до спорадичних инцидената у локалним кинеским 
ТВ станицама. Пријављено је том приликом да су Фалун Гонг следбеници, вероватно уз 
помоћ некога изван Кине, прекидали преносе ТВ програма локалних медијских кућа и на 
кратко емитовали своје програме35.  Већина оних који су извршили ове и овакве упаде 
су похапшени и осуђени на затворску казну. Фалун Гонг следбеници су убрзо покренули 
својеврсну кампању којом су желели да скрену пажњу светске јавности на наводне злочине 
и малтретирања којима су изложени у кинеским “концентрационим логорима“ њихове 
присталице, следбеници и практиканти. Најгора од свих оптужби, јесте она да је кинеска 
Влада добар део затворених практиканата Фалун Гонга, практично побила не би ли узела 
њихове органе36.  Међутим, те наводе, тешко је доказати, поготово што не постоје очевици 
или бар веродостојни сведоци.  

С обзиром на то да је напред наведено да се Фалун Гонг може донекле, с опрезом, 
посматрати као религија или у крајњу руку религијско учење, могло би се претпоставити 
да разлог који лежи иза ових оптужби на рачун Владе НРК има двоструку сврху или циљ. 
Први би био религијске природе. Скоро свака религија, има у својим учењима примере 
мученика који су пострадали за веру. Ти мученици, верницима дају пример како би требало 
да се понашају пред тешкоћама које их евентуално сустигну. Други, јесте политички, 
значајно приземнији, ако се тако може рећи. Пуштањем у “промет“ гласина или извештаја 
и сведочења које је тешко могуће испитати и проверити, постиже се стварање утиска у 
делу међународне јавности, да се ради о покрету који се бори за основна људска и 
грађанска права. Ствара се слика дисидентског покрета, коме је неопходна подршка свих 
међународних организација за заштиту људских права, али, пре свега, појединих западних 
влада које агилно иступају у име заштите људских права и слобода37.   

29   Ibid., p. 112.
30   Hsia, op. cit., p. 113.
31   Lum, op. cit., p. 4.
32   Ibid., p. 4.
33   Ibid., p. 4.
34   Ibid., p. 4.
35   Ibid., p. 6.
36   Ibid., p. 7.
37   Lum, op. cit., p. 10.
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4. Осипање и преживљавањe

Шта се дешавало с покретом након 1999. године? Фалун Гонг је мерама Владе потиснут 
у дубоку илегалу. Данас се са сигурношћу не може рећи колико у Кини има преосталих 
Фалун Гонг практиканата. Углавном спекулације реалним бројем њихових следбеника се 
ни по чему не разликују од оних спекулација везаних за “концентрационе логоре“ у којима 
су присталице покрета наводно зверски мучене. Покрет се углавном расуо у кинеске 
прекоморске заједнице, али пре свега, он је наставио да живи у Хонг Конгу и у Сједињеним 
Америчким Државама38.   

Фалун Гонг постоји и у Републици Србији. На званичном сајту организације постоји 
мапа света и распоред држава у којима има Фалун Гонг “инструктора“. Међу европским 
државама у којима постоје Фалун Гонг “чворишта“ поред Републике Србије јесу и Албанија, 
Хрватска, Босна и Херцеговина, БЈР Македонија, Мађарска, Румунија, Бугарска, Италија, 
Чешка, Словачка. У Руској Федерацији такође постоји Фалун Гонг покрет, али, има 
повећих потешкоћа услед непријатељског става власти. Наиме Европски Парламент је 20. 
јануара 2012. године усвојио резолуцију у којој се изражава дубоко жаљење због тога 
што је покрет у Русији дошао под удар антиекстремистичког правосуђа39.  Очигледно је да 
су у случају Русије добросуседски односи са НР Кином подразумевали и акте против ове 
опасне групације.

С обзиром на чињеницу да је у Кини покрет забрањен, он је наставио да живи у другим 
земљама света, с мањим или већим успехом. Колико практиканата Фалун Гонга постоји 
у Републици Србији, поуздано се не зна. На званичном сајту наведена је само једна 
особа која као “инструктор“ руководи вежбама на Ташмајдану. У сваком случају, и поред 
чињенице да је изгнан из Кине, Фалун Гонг и даље је врло активан.

Покрет постоји и делује у Сједињеним Америчким Државама. Према неким проценама, у 
овој држави постоји неколико десетина њиљада Фалун Гонг практиканата и следбеника40.   
Према извештају Томаса Лама из 2006. године41, Фалун Гонг је повезан са неколико 
медијских станица и интернет сајтова као што су  Epoch Times, New Tang Dynasty Television 
(NTDTV) са седиштем у Њујорку, која има преко педесет дописника у разним градовима 
света, а ту је и  Sound of Hope радио станица из северне Калифорније коју је основао један 
од Фалун Гонг практиканата42.  

Наравно, све ове медијске куће и станице, углавном се у својим извештајима концентришу 
на кршење људских права у Народној Републици Кини, уз неизбежно бављење темом 
прогона Фалун Гонга. У Сједињеним Америчким Државама, Фалун Гонг практиканти су 
успели да оснују и две интернет компаније Dynaweb Internet Technology Inc. и UltraReach 
Internet Corporation43.  Сврха ових двеју компанија јесте да „сруше  кинески интернет зид“ и 

38   Ibid., p. 9.
39   M. Robertson, “European Officials Ciriticize Russian  Falun Gong Book Ban“,  Epoch Times, World, 1 March, 2012,  para. 2,  
Available at: <http://www.theepochtimes.com/n2/world/european-officials-criticize-russian-falun-gong-book-ban-198860.html> (ac-
cessed 28 March 2016).
40   Lum, op.cit., pp. 7 - 10.
41   Ibid., pp. 7 – 10.
42   Ibid., pp. 7 – 10.
43   Ibid., pp. 7 – 10.
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тако допру до јавности у Кини, другим речима, једна врста интернет рата. Занимљиво је да 
су Фалун Гонг практиканти и следбеници развили живу активност у САД која је усмерена 
на компромитовање кинеских званичника.                                      

                

5. Закључак

Сагледавајући делатност Фалун Гонга, добија се сложена слика о дисциплини која је 
израсла у оквиру Ћигонга, а која се темељи на принципима будизма, о покрету/учењу/
секти који је изашао ван граница Ћигонга и отпочео сопствену „духовну мисију“ да би 
касније прерастао границе у којима је постојао, и полако еволуирао у политички покрет 
који то, наводно није. 

Сложена природа овог религијско политичког феномена, отежава давање једноставног 
и једнозначног одговора који би са потпуном сигурношћу, могао да га дефинише и 
класификује. Као што смо видели, Фалун Гонг има неке карактеристике религијског 
учења, и донекле би могао да се тако класификује, али, који ипак нема чврсто изграђену 
организациону форму. Недостатак божанства, храмова, хијерархијског уређења и 
ритуала, нас наводе на закључак да то и није права религија. 

Можда би могли да се сложимо са тумачењем – оптужбом кинеских власти да се ипак 
ради о покрету који промовише опасно сујеверје и ненаучни прилаз стварности? Да 
ли је овај покрет секта или култ? Дати одговор на то питање, није ништа мање теже од 
претходног. Сами следбеници Фалун Гонга, по свој прилици, не воле када се о њима говори 
као о “следбеницима“ или да је “дисциплина“ коју упражњавају секташког карактера. Но 
морамо бити свесни чињенице да је стварање секти у оквиру религијског система као 
што је будизам, сасвим реално и прихватљиво, те да нема негативни карактер, напротив. 
Уколико бисмо посматрали настанак и еволуцију самог покрета Фалунг Гонг, можда бисмо 
дошли до закључка који би нам можда давао за право да размишљамо о Фалун Гонгу као 
о секти, будући да се издвојио из окриља Ћигонг асоцијације. Међутим, да ли је то довољно 
да кажемо да се несумњиво ради о секти? 

Прогон коме је Фалун Гонг од 1999. године био изложен, навео нас је на питање да ли се 
ипак можда ради о политичком покрету? Покрет је имао коoрдинисане акције у погледу 
ометања појединих медија који нису извештавали о њему у позитивном светлу, већ су 
упућивали да имају логистичку „помоћ“ веома моћних фактора из иностранства. Друго, 
Фалун Гонг присталице, следбеници или практиканти, окупљали су се ради мирних протеста 
или пак пасивног пружања отпора ономе што су видели као угрожавање својих права, 
који су са друге стране били озбиљан притисак на постојећу власт. Покрет је изложен 
жестокој медијској кампањи и оптужбама од стране званичних власти. Својим деловањем 
и посредним указивањем на неке недостатке у савременом кинеском друштву, Фалун Гонг 
је све више улазио у оквире неформалног политичког деловања и указао на празнину која 
је настала због забране вршења верске праксе ван верских објеката, чиме су отворена 
врата илегалним покретима и сектама. 

Све горе наведено, такође доводи до закључка да је Фалун Гонг, полако прерастао 
своју “духовну“ улогу, да би постепено преузимао улогу неформалне дисидентске групе, 
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опонента доминантној улози КП Кине. Прогони су тим постали све јачи и жешћи. Покрет је 
прешао у илегалу да би након тога, био потпуно забрањен у Кини. Но и поред тога, покрет 
је наставио да живи у иностранству, пре свега у прекоморским кинеским заједницама. За 
даљи живот и афирмацију слободног и неометаног “култивисања“ духа и тела, можда је 
најважније деловање у Сједињеним Америчким Државама. Покрет је тамо наставио не 
само да живи, него и да изграђује мале медијске корпусе који служе његовом пропагандном 
рату против Народне Републике Кине. 

Фалун Гонг, и поред тога што није потпуно заокружено учење и што има елементе секте, 
али не и исте елементе деловања на своје следбенике, какве рецимо имају многе друге, 
попут Давидијанаца Дејвида Кореша, може да се посматра као једна врста организованог 
дисидентског покрета који делује из иностранства. Тај покрет, још увек нема многе 
карактеристике правог политичког покрета, али, свакако делује на тај начин. Методе 
његове борбе су разне, и за сада, не излазе из оквира организовања различитих јавних 
манифестација, или медијског извештавања и финансирања различитих истраживања о 
наводним жртвама трговине органима у Кини.

 

Sasa Sasaroga

Falun Gong, religious or political dissidents’ movement
Abstract

The author in this article tries to reexamine the functioning of Falun Gong movement, encompass-
ing their activities and philosophical backgrounds. The first part presents the information on the 
origins of this movement, as well as the fundamentals of their teaching and practice. The second 
part examines the nature of Falun Gong and the possibility that it has the characteristic of a reli-
gious movement. The main research question we try to find the clear and coherent answer is: is this 
strictly a spiritual movement or a religious sect with political aspirations that tries to be a dissident 
movement with the main goal of undermining the authority of the Communist Party of China. The 
very nature of Falun Gong movement, as we reveal in this article prevents from answering our 
research question in a manner that leaves no room for different interpretation and second guesses. 

Key words: Falun Gong, religion, sect, political dissident movement, Communist Party of China
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