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Пра во сла вље и мо дер ност — су коб или са рад ња?

Зоран Крстић

Сажетак: Аутор ана ли зи ра ам би ва лен тан од нос пра во сла вља и мо дер но сти. Основ на те-
за ра да је да евен ту ал не те шко ће по сто је у при хва та њу ка сни јих фа за мо дер но сти а да су-
коб на ре ла ци ји мо дер но сти и тра ди ци о нал ног дру штва не по сто ји. Раз ма тра ју се, да ље, 
раз ли ке из ме ђу тра ди ци о нал ног дру штва и мо дер но сти. У том кон тек сту се још јед ном 
у со ци о ло шком кљу чу са гле да ва ју по је ди не иде је До си те ја Об ра до ви ћа. У за вр шном де-
лу аутор го во ри о но вом ме сту Цр кве у плу ра ли стич ком дру штву и мо гућ но сти ма ње-
ног де ла ња.

Кључне речи: пра во сла вље, мо дер ност, про ме не, ин ду стри ја ли за ци ја, на ци о нал на др жа-
ва, хо мо ге но дру штво, ре флек сив ност, при хва та ње, плу ра ли стич ко дру штво

При ми тро по ли ји ди ми три јад ској са се ди штем у Во ло су, Грч ка, по сто ји Ака де ми ја 
те о ло шких сту ди ја ко ја се из го ди не у го ди ну по твр ђу је као ве о ма жи ва и ан га жо ва-
на те о ло шка ин сти ту ци ја. Ова ин сти ту ци ја свој до при нос раз во ју те о ло шке ми сли 
раз у ме и ре а ли зу је та ко што се сва ке го ди не фо ку си ра на не ку од нај ва жни јих те о-
ло шких, кул тур них или дру штве них те ма. Ака дем ска го ди на 2006/07. би ла је по све-
ће на од но су пра во сла вља и мо дер но сти, што је ре а ли зо ва но ни зом пре да ва ња и раз-
го во ра.1 Те ма за и ста иза зов на, зах тев на и, по оп штем ми шље њу сва ке хва ле вред них 
уче сни ка, вр ло ак ту ел на за грч ку те о ло шку сре ди ну. Кључ но пи та ње, на ко је се са ра-
зних аспе ка та по ку ша ва ло од го во ри ти, би ло је сле де ће: да ли се пра во сла вље за у ста-
ви ло пре мо дер но сти? А за тим је сле дио чи тав низ до дат них пи та ња ко ја про ис ти чу 
из основ ног: да ли пра во слав на те о ло ги ја функ ци о ни ше са мо и ис кљу чи во у окру-
же њу тра ди ци о нал них дру шта ва? Да ли је пра во сла вље при хва ти ло те ко ви не мо дер-
но сти са свим по сле ди ца ма ко је она до но си на те о ло шком, дру штве ном и оп ште кул-
тур ном пла ну, или су, пак, пра во слав ни но стал гич ни за пре мо дер ним дру штве ним 
об ли ци ма и фор ма ма аграр ног и ауто ри тар ног дру штва? Мо же ли по сто ја ти цр кве-
на реч без по др шке др жав ног ауто ри те та и без по ве за но сти са на ци о нал ном иде о-
ло ги јом? Шта је, на по слет ку, са мо пра во сла вље — на ци о нал-ре ли гиј ска иде о ло ги ја 
не рас ки ди во по ве за на са др жав ним, дру штве ним и кул тур ним ана хро ни зми ма, дру-
гим ре чи ма — ре ли ги ја про шло сти, му зеј ски екс по нат, или је пра во сла вље увек нов 
пред лог веч ног жи во та све људ ског и све вре ме ног зна ча ја ва се љен ских ди мен зи ја?2

На ве де на пи та ња не мо ра ју би ти ис кљу чи во ве за на за грч ку те о ло ги ју и за ак-
ту ел ни дру штве ни и цр кве ни тре ну так са вре ме ног грч ког дру штва. Она се и у на шој 
сре ди ни мо гу по ста ви ти, а да не бу ду ни шта ма ње ва жна и ак ту ел на. Мо же мо, та-
ко ђе, и у на шем јав ном мње њу пре по зна ти тра го ве уве ре ња да све што има би ло ка-
кве ве зе са про шло шћу и тра ди ци ја ма,3 а ни ка кве са бу дућ но шћу, мо ра има ти упо-

1 Ви ди Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, Ινδικτος, Ати на 2007.
2 Ви ди Π. Καλαïτζίδης, Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα, προλεγόμενα, Ινδικτος, Ати на 2007, 11.
3 Упо тре бља вам овај по јам у сми слу ко ји на ла зи мо у Ј. Ма јен дорф, Жи во пре да ње, Ка ле нић, Кра гу је-

вац 2008., 11–23, раз ли ку ју ћи га од Све тог Пре да ња.
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ри ште у Цр кви и пра во сла вљу. Сви они ко ји се из би ло ко јих раз ло га (углав ном по-
ли тич ких) су прот ста вља ју са вре ме ном дру штву, сма тра ју да им је пра во сла вље при-
род ни са рад ник и идеј на по стој би на. Би ти пра во сла ван и са вре мен, ма у ком по гле-
ду, нај че шће иза зи ва сум њу и по до зре ње. Би ти пра во сла ван и кон зер ва ти ван је оче-
ки ва на ком би на ци ја. Раз ми шља ња у ова квим и слич ним кли ше ји ма ни ка да ни су би-
ла и не мо гу би ти ис прав на, али да ли су она у пот пу но сти не тач на? Да ли су за и ста 
ап со лут но зло на мер ни и про тив пра во сла вља сви ко ји на овај на чин раз ми шља ју и 
го во ре о пра во сла вљу и пра во слав ни ма? Не да је мо ли сво јим схва та њи ма и ми са ми, 
као хри шћа ни и чла но ви Цр кве, ису ви ше че сто по во да дру ги ма да се за пи та ју да ли 
се пра во сла вље за и ста за у ста ви ло и ока ме ни ло пре епо хе мо дер но сти? Уоча ва мо у 
соп стве ном по на ша њу не до ста так во ље и за ин те ре со ва но сти да се уло жи труд у раз-
у ме ва ње ре ал них про бле ма са вре ме них љу ди, што нас за кљу ча ва у не до дир љи ви ка-
вез са мо до вољ но сти и са мо о прав да ња ко ји спре ча ва по тен ци јал ни ди ја лог.

Као увод у раз ма тра ње ове про бле ма ти ке из но сим став да да нас основ ни про-
блем успе шно сти цр кве не ми си је ни је бор ба про тив оних ко ји су пре ма Цр кви не-
га тив но рас по ло же ни, ка квих ће увек би ти и ко ји сво је ми шље ње не кри ју (они су 
нам су ро ви при ја те љи, ка ко је го во рио вла ди ка Ни ко лај), већ при хва та ње до бро на-
мер них, истин ски жељ них Оно га ко ји је је ди ни по тре бан — Жи вог Бо га, а ко ји не 
успе ва ју, ка ко због сво јих соп стве них сла бо сти та ко и због сла бо сти ор га ни за ци је 
цр кве ног жи во та, да про на ђу сво је ме сто у цр кве ном те лу и не при ме ће но га и ти хо 
на пу шта ју, за др жа ва ју ћи ве ли ко по што ва ње пре ма Све ти њи, али оста ју ћи дис тан-
ци ра ни и за нас ано ним ни. Та кви љу ди нај че шће не мо гу да уса гла се ис ку ство са вре
ме но сти свог сва ки да шњег жи во та са ис ку ством ана хро ни за ма у цр кве ном жи во ту.

Основ на те за овог огле да, ко ју же лим да про ве рим да љом ана ли зом и по ку ша-
јем да ва ња од го во ра на го ре по ста вље но пи та ње, је сле де ћа:

Уко ли ко у на шој цр кве ној сре ди ни по сто ји ам би ва лен ци ја у ве зи са вред но-
сти ма са вре ме ног дру штва, она се ге не рал но не од но си на не га ти ван став пре ма 
мо дер ном до бу у це ли ни. Су коб, пре ма мом скром ном ми шље њу, ни је на ре ла ци ји 
тра ди ци о нал но — мо дер но, ка ко се че сто же ли при ка за ти, већ на ре ла ци ји две фа-
зе мо дер но сти, прет ход ној и по то њој. Дру гим ре чи ма, са да шњи дру штве ни тре ну-
так се кри ти ку је и не при хва та, не са ста но ви шта тра ди ци о нал ног дру штва, већ са 
ста но ви шта прет ход не фа зе исте те мо дер но сти ко ја се кри ти ку је.

С об зи ром да се ра ди о из у зет но ши ро кој про бле ма ти ци, по ку ша ћу да ода-
би ром са мо по је ди них, за Цр кву и хри шћа не ин те ре сант них аспе ка та про бле ма, 
ипак, и по ред пар ци јал но сти, до ђем до же ље ног ци ља. 

Раз ли ке из ме ђу тра ди ци о нал них и мо дер них дру шта ва
Свет мо дер но сти је свет у про ме на ма и то све бр жим и бр жим, та ко да мно ги, не 
са мо на на шим про сто ри ма, има ју ути сак да смо за ро бље ни у мно штву до га ђа ја ко-
је не раз у ме мо у пот пу но сти и ко ји су ван на ше кон тро ле. Хри шћа ни ту ни су из у-
зе так. Дру штво се про ме ни ло и не пре ста но се ме ња, а са њим се ме ња и ме сто Цр-
кве, и то ге не рал но, ка ко на ис то ку та ко и на за па ду. Фран цу ски те о лог Ma rie-Do-
mi ni que Che nua (1895–1990) је 1961. го ди не об ја вио чла нак под на сло вом За вр ше
так Кон стан ти но ве ере, у ко ме кон ста ту је крај јед ног на чи на по сто ја ња Цр кве у 
кон стан ти нов ским дру штви ма, ка ко их он на зи ва, ко ја тра ју све до 19. ве ка, и на-
зна ча ва по че так но вог на чи на од но са Цр кве и дру штва.4 Про те стант ски те о лог J. 
Molt mann то ова ко об ја шња ва:

4 Ви ди R. Gi be li ni, Te o lo gi ja dva de se tog sto lje ca, KS, Za greb 1999., 145 и да ље.
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Od vre me na ca ra Kon stan ti na pa sve do 19. sto lje ća, kr šćan ska je Cr kva, una toč mno gim re
for ma ci ja ma i pro mje na ma u dru štvu, ima la čvr sto ome đen jav nodru štve ni ka rak ter. Mje sto i 
funk ci ja Cr kve bi li su utvr đe ni. Zna lo se što se od nje va lja oče ki va ti. Tek s na stan kom in du strij
skog dru štva, pre ki nu ta je sta ra sim fo ni ja iz me đu ec cle sia i so ci e tas.5

Ме сто и уло га Цр кве у тра ди ци о нал ним хри шћан ским дру штви ма су се на до ве зи-
ва ли на уло гу ре ли ги је у ан тич ким дру штви ма. Пре ма том схва та њу, нај ви ша ду-
жност људ ских дру шта ва је ука зи ва ње по што ва ња бо го ви ма. Мир и до бро бит за-
јед ни це за ви се од во ље др жав них бо го ва. У том сми слу је и хри шћан ство по ста-
ло cul tus pu bli cus, а са ма др жа ва је хри шћан ство схва та ла као сво ју ре ли ги ју. Хри-
шћан ство је би ло кру на дру штва, ср це дру штва, уну тра шњи прин цип жи во та 
итд.6 Та кву др жа ву је у сред њем ве ку и Цр ква до жи вља ва ла као сво ју. За да так др жа-
ве је био да шти ти Цр кву и да сво јим ре сур си ма по др жа ва Ње ну ми си ју. У та квим 
тзв. хо мо ге ним, тра ди ци о нал ним дру штви ма узро ци сва ког де ла ња, ка ко по је ди-
нач ног та ко и др жав ног, мо гли су ла ко да се пре по зна ју и од ре де. На ла зи ли су се у 
оп штем и за јед нич ком је згру ко је је чи ни ла ре ли ги ја. Ат мос фе ра за јед нич ке ко смо-
те о ри је је сви ма би ла ја сна и под ра зу ме ва ју ћа. По ступ ци и ста во ви се ни су мо ра-
ли до ка зи ва ти, би ли су са мо ра зу мљи ви. Ре ли ги ја је про жи ма ла све по ре тра ди ци-
о нал ног дру штва и од ре ђи ва ла це ло куп ност по је ди нач ног и ко лек тив ног жи вље-
ња (по себ но је пи та ње, ко јим се ов де не ћу ба ви ти, ко ли ко су сви ти аспек ти би ли у 
скла ду са су штин ском хри шћан ском по ру ком). У тра ди ци о нал ним дру штви ма чо-
век се, углав ном, ни је од лу чи вао за то да ли ће или не ће при па да ти Цр кви, или ко-
јој ће цр кви при па да ти. И јед но и дру го су би ли са став ни де ло ви ње го ве со ци ја ли-
за ци је. Ствар ност са ко јом се ра ђао, жи вео и уми рао.

Круп не про ме не ко је су се де си ле у 16. и 17. ве ку и ко је су тра си ра ле пут мо дер-
ном дру штву су исто риј ске чи ње ни це за пад них европ ских дру шта ва, али су би ле 
то ли ко зна чај не и круп не да су ути ца ле на сва дру штва, нај пре аме рич ко, па дру-
штва ис точ не Евро пе, а за тим и цео свет. Оно што је мо дер ност до не ла, ми слим пре 
све га на жи вот не об ли ке, по ти сну ло је све тра ди ци о нал не ти по ве дру штве не ор-
га ни за ци је на на чин ко ји ра ни је ни је за бе ле жен у исто ри ји. И ра ни је су по сто ја ли 
пре ла зи или тран зи ци о ни пе ри о ди, али они ни ка да ни су би ли то ли ко ин тен зив ни 
као пре лаз из тра ди ци о нал ног у мо дер но дру штво. Из тог раз ло га, с пра вом мо же-
мо да го во ри мо о дру штве ном и исто риј ском дис кон ти ну и те ту, иако у мо дер но сти 
тра ју и оп ста ју мно ги еле мен ти тра ди ци о нал них дру шта ва, али ни је дан на ста ри 
на чин. Не ко ли ко је обе леж ја ко ја одва ја ју дру штве не ин сти ту ци је мо дер но сти од 
прет ход них фор ма ци ја. A. Gid dens сма тра да су то: 

1) бр зи на про ме на ко је по кре ће мо дер ност. Она је нај ви дљи ви ја у тех но ло ги ји, али про-
жи ма и све дру ге дру штве не обла сти;

2) ши ри на про ме на ко ја раз ли чи та под руч ја зе мљи не ку гле увла чи у ме ђу соб не од но се 
и на тај на чин ши ри та лас про ме на, по ти ску ју ћи фор ме тра ди ци о нал них дру шта ва и 
ства ра ју ћи гло ба ли за ци ју мо дер но сти;

3) при ро да дру штве них ин сти ту ци ја, од ко јих су не ке са свим но ве и не по сто је у тра-
ди ци о нал ним дру штви ма, али чак и оне ко је су по сто ја ле су штин ски ме ња ју сво ју 
при ро ду.7

То ком по след ња два ве ка мно го је раз ли чи тих ве ли ких те о ри ја по ста вље но у 
по ку ша ју да се об ја сни при ро да ових ко ре ни тих дру штве них про ме на. Али, то ни-

5 J. Molt man, Te o lo gi ja na de, Ex li bris, Ri je ka 2008., 314.
6 Исто, 315 и да ље.
7 A. Gid dens, По сле ди це мо дер но сти, Фи лип Ви шњић, Бе о град 1998., 16–18.
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је пра во пи та ње за на шу про бле ма ти ку. Нас, пре све га, за ни ма за што је до шло до 
ових про ме на? За што су уни ште не дру штве не фор ме за ко ји ма по је дин ци но стал-
гич но жу де и ко је су до ско ро до ми ни ра ле исто ри јом? Да ли је мо дер ност спе ци фи-
чан (па чак, ка ко то не ки по ми шља ју, и зло на ме ран) про је кат за пад них дру шта ва?8

Со ци о ло зи на во де два кључ на фак то ра ко ја су омо гу ћи ла ши ре ње и раз вој мо-
дер ног дру штва, а то су: ин ду стри ја ли за ци ја и на ци о нал на др жа ва. Свој ко рен 
оба ова фак то ра за и ста има ју у ка рак те ри сти ка ма европ ске исто ри је и кул ту ре, али 
су се по це лом све ту про ши ри ли због уну тра шње мо ћи ко ју са др же. Ни је дан тра-
ди ци о нал ни си стем ни је ус пео да се су прот ста ви тој мо ћи и та ко одр жи сво ју ауто-
но ми ју. За срп ско дру штво то ни је би ло мо гу ће ни пре три ве ка, ка да се де сио пр-
ви су срет са мо дер но шћу, као што то ни је мо гу ће ни да нас. По је дин ци вр ло на ив-
но по ми шља ју да је мо дер ност пар ци јал ни про цес, да се де ша ва са мо у по је ди ним 
сфе ра ма жи во та, нпр. у еко но ми ји, а да су оста ле сфе ре би ле, или да мо гу и са да 
би ти, по ште ђе не и аутох то не. Мо дер ност ме ња све сфе ре жи во та и по ши ри ни и 
по ду би ни. Мо дер ност је кул ту ра у со ци о ло шком сми слу тог пој ма, тј. на чин жи-
во та по је ди на ца у дру штву или дру штве ним гру па ма. Кад год нпр. од вр не мо сла-
ви ну у ку ћи да би смо по пи ли ча шу во де, или упа ли мо све тло, ми при хва та мо (ви-
де ће мо ка сни је ко ли ко је овај по јам би тан) чи тав низ ор га ни зо ва них ин сти ту ци ја 
и ак ци ја ко је је по ро ди ла мо дер ност и ко је нам омо гу ћу ју од ре ђе ни на чин жи во та 
ко ји сма тра мо нор мал ним и по жељ ним. Или кад ру тин ски, па и ри ту ал но, же ли-
мо да дан поч не мо шо љи цом ка фе тре ба да по ми сли мо на све љу де и ин сти ту ци је 
ко је су омо гу ћи ле да ка фа с јед ног кра ја све та до ђе до нас, на дру ги крај све та. Тај 
оми ље ни ри ту ал ни чин, до сту пан сви ма, а не са мо по је дин ци ма, омо гу ћи ла је гло-
ба ли за ци ја мо дер но сти.

Да раз мо три мо сад ка ко се у срп ском дру штву де сио пр ви су срет са мо дер но-
шћу, с об зи ром на по ме ну те фак то ре ин ду стри ја ли за ци је и на ци о нал не др жа ве.

Још јед ном о До си те ју
Ве ли ке се о бе Ср ба на про сто ре Хаб збур шке мо нар хи је кра јем 17. и у пр вој по ло-
ви ни 18. ве ка, до ве ле су до на шег пр вог кон так та са мо дер но шћу, што је иза зва ло 
пре ви ра ње из ко га се ро ди ло, на кра ју, оно што на зи ва мо на шом мо дер ном кул ту
ром.9 Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић) у сво јој књи зи Све то сав ско про свет но 
пре да ње и про све ће ност До си те ја Об ра до ви ћа сјај но те о ло шки ана ли зи ра су штин-
ске раз ли ке из ме ђу Све тог Са ве и До си те ја. Те се су штин ске раз ли ке, или кул тур-
ни дис кон ти ну и тет, у од но су на све то сав ско пре да ње, мо гу ла ко уочи ти код До си-
те ја. До си теј је про из вод мо дер но сти и за то ће мо га по сма тра ти у ши рем, пре све га 
исто риј ском, а за на ше по тре бе још и со ци о ло шком кон тек сту. 

Уте ме љи ва чи со ци о ло ги је као на у ке (та ко ђе и со ци о ло ги је ре ли ги је, Ве бер и 
Маркс нпр.) су то ком 19. ве ка по ку ша ва ли да гло бал но ту ма че дру штве не про ме не, 
за пра во да про ник ну у „за ко не“ исто ри је, сма тра ју ћи да се она мо же ис при ча ти као 
ве ли ка при ча ко ја по чи ње са ма лим дру штве ним гру па ма ло ва ца, а кул ми ни ра мо-
дер ним дру штви ма За па да. Ова кво ево лу ци о ни стич ко раз у ме ва ње исто ри је др жи 
да се исто риј ски ход од ви ја по од ре ђе ним за ко ни то сти ма ко је су слич не при род-
ним за ко ни ма. Ме ђу тим, уко ли ко исто ри ју по сма тра мо пре све га кроз од ре ђе не и 

8 Ви ди A. Gid dens, So ci o lo gi ja, Na klad ni za vod Glo bus, Za greb 2007. 35 и да ље и A. Gid dens, По сле ди це 
мо дер но сти, Фи лип Ви шњић, Бе о град 1998., 165 и да ље.

9 Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), Све то сав ско про свет но пре да ње и про све ће ност До си те ја Об
ра до ви ћа, елек трон ско из да ње www.rast ko.rs/bo go slo vje пре у зе то 4. 11. 2009. стр. 5.
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кон крет не до га ђа је, а не кроз на кнад но фор ми ра не те о ри је, мо гу ћа су и дру га чи ја 
ту ма че ња. Љу ди се обич но у жи во ту не по на ша ју и не де ла ју са гла сно ова квом или 
она квом схва та њу про шло сти или бу дућ но сти. Они пред со бом има ју кон крет не 
про бле ме и од ре ђе на рас по ло жи ва сред ства ко ји ма по ку ша ва ју да те про бле ме ре-
ше. Исто та ко, нај че шће не мо гу да са гле да ју све по сле ди це соп стве ног из бо ра. Он 
мо же да до ве де до по сле ди ца ко је они ни су мо гли ни да за ми сле, а ка мо ли по же-
ле. У овом сми слу исто ри ју по сма тра мо не као пра во ли ниј ски раз вој, већ као не-
пре ста не пре ла зе и про ме не из јед ног ста ња у дру го, где по сто је кон ти ну и те ти али 
и дис кон ти ну и те ти. До га ђај Б пред ста вља кон ти ну и тет у од но су на до га ђај А, али 
већ до га ђај В мо же да пред ста вља дис кон ти ну и тет у од но су на до га ђај А. Исто ри ја 
се та ко по ка зу је као из ло мље на ли ни ја ко ја скре ће и ле во и де сно, иде на пред али 
по зна је и стран пу ти це и на за до ва ња, баш за то што је са чи ње на од во ље Бо жи је, али 
и од де ла ња и не де ла ња мно гих, а не са мо не ких по је ди на ца.10 

У свом за чет ку узро ци пре ла ска из тра ди ци о нал ног у мо дер но дру штво су би-
ли те о ло шки. Ре фор ма ци ја и вер ски ра то ви су ско ро 150 го ди на по тре са ли за пад ну 
Евро пу и уни шти ли је дин ство дру штве ног по рет ка. Нај ве ћи број европ ских др жа-
ва ви ше ни је мо гао да хо мо ге ни зу је сво је дру штво на хри шћан ским осно ва ма. То 
се је дин ство ре фор ма ци јом рас па ло. Из лаз из кон крет не, рат не си ту а ци је на ђен је 
у за кључ ку да је дин ство дру штве ног по рет ка мо ра да бу де за сно ва но на те ме љи ма 
ко ји ни су вер ски.11 Ту ма че ње да је нпр. ди рект на по сле ди ца тог из бо ра, ко ја се ма-
ни фе сто ва ла на кон не ко ли ко ве ко ва, био бор бе ни ате и зам или фа ши зам, тач но је у 
вр ло ма лом про цен ту. Мо дер ност, као епо ха ко ја још ни је за вр ше на, има свој кон-
ти ну и тет, али мно го ви ше дис кон ти ну и те та. Она ни је иста у свим сво јим фа за ма, 
а мо гла је, сва ка ко, и дру га чи је да се раз ви је, јер је то, и он да као и да нас, за ви си ло 
од ре ла тив но сло бод них људ ских из бо ра.

У До си те је вом слу ча ју тре ба по ста ви ти пи та ње ка кав је исто риј ски и дру штве-
ни кон текст он као мла дић за те као? Бе же ћи од тур ске са бље, ве ли ки део на шег на ро-
да, на чи јем је че лу би ла цр кве на је рар хи ја, на шао се у, за та да шње при ли ке моћ ној и 
у свим аспек ти ма сре ђе ној, Хаб збур шкој мо нар хи ји, по ку ша ва ју ћи да у њој оп ста не 
под стал ном прет њом уни ја ће ња. Мир, си гур ност, мо гућ ност ра да и обра зо ва ња би-
ле су ка рак те ри сти ке жи во та на но вој те ри то ри ји. Не мир ног ду ха и же љан зна ња ко-
је ни је мо гао да про на ђе у ма на стир ској сре ди ни, До си теј чи ни из бор ко ји су то ком 
18. и 19. ве ка учи ни ла сва тра ди ци о нал но пра во слав на дру штва ју го и сточ не Евро пе, 
а Ру си ја знат но пре њих. Го то ви, и то вр ло функ ци о нал ни и ве о ма при влач ни мо де ли, 
би ли су ту. Шта се дру го мо гло оче ки ва ти у том исто риј ском кон тек сту осим оно га 
што се и до го ди ло? До си те је ве иде је, са да на шње тач ке гле ди шта вр ло на ив не, у пот-
пу но сти су иде је европ ске про све ће но сти то га до ба. Али идеј ни иза зов је са мо је дан 
део це ло куп ног про це са тран сфор ма ци је тра ди ци о нал ног срп ског дру штва и ње го-
вог укљу чи ва ња у епо ху мо дер но сти. Тај се про цес ни је де сио ни ти по на ло гу, ни ти 
суд бин ски, ни ти за ве ром, већ сло бод ним из бо ром на ших пре да ка, а та ко ђе и Цр кве.

Као што сам већ ис та као, основ не ка рак те ри сти ке мо дер но сти и ње на по кре-
тач ка сна га је су ин ду стри ја ли за ци ја и на ци о нал на др жа ва, пре ма ко ји ма ни ка да 
ни су из ре че на не сла га ња, чак на про тив.

Ства ра ње на ци о нал не др жа ве и од нос пре ма њој су од зна ча ја за цен трал ну 
про бле ма ти ку овог огле да, те ћу с то га, у не што про ши ре ни јем ви ду, на ве сти ми-

10  Уп. Ι. Πέτρου, Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, Παρατηρητής, Со лун 2003., 32 и да ље.
11  Уп. В. Па нен берг, „Ка ко раз ми шља ти о се ку ла ри зму“ у Ло гос, 2006., 209.
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шље ња са вре ме них те о ре ти ча ра на ци о на ли зма, тј. на стан ка на ци о нал не др жа ве. 
Је дан од њих, E. Gel lner (1925–1995) сма тра да су на ци о на ли зам, на ци ја и на ци о нал-
на др жа ва про из во ди мо дер не ци ви ли за ци је ко ја је по че ла ин ду стриј ском ре во лу-
ци јом с кра ја 18. ве ка, и да иде ја на ци је ни је по зна та у тра ди ци о нал ним дру штви-
ма. Ин ду стриј ско дру штво ства ра бр зи при вред ни раз вој и сло же ну по де лу ра да, а 
то про у зро ку је ства ра ње мно го ефи ка сни јег др жав ног апа ра та ка кав ни је по сто јао 
ра ни је. Оп ште обра зо ва ње и слу жбе ни је зик ко ји се учи у шко ла ма су глав на сред-
ства по мо ћу ко јих се ор га ни зу је дру штво ве ли ких раз ме ра и обез бе ђу је ње го во је-
дин ство. Gel lner-ови кри ти ча ри сма тра ју да је он су ви ше ошто раз дво јио на ци о на-
ли зам и на ци ју од вре ме на пре мо дер них дру шта ва. A. Smith сма тра да на ци о на ли-
зам је сте мо де ран, али да се осла ња на осе ћа ња и сим во ли зме ко је се жу ду бо ко у 
про шлост, та ко да су на ци је по ве за не са ра ни јим ет нич ким за јед ни ца ма ко је има-
ју за јед нич ке прет ке, за јед нич ки кул тур ни иден ти тет и ве зу са од ре ђе ном до мо ви-
ном. Ве ћи на на ци о нал них др жа ва за пад не Евро пе је то ком 18. и 19. ве ка на ста ла та-
ко што је је дан ет ни ци тет про ши рио и по ти снуо оста ле, ма ње.12 

За кљу чак ко ји А. Gid dens из во ди, а са ко јим сма трам да се мо же мо сло жи ти, 
је сте да моћ на ци о на ли зма ле жи у ства ра њу људ ског иден ти те та, без ко га чо век не 
мо же жи ве ти. Дру гим ре чи ма, по сле рас па да тра ди ци о нал них дру шта ва за сно ва-
них на хри шћан ском иден ти те ту, мо дер ни чо век је у не пре ста ној по тра зи за уте-
ме ље њем но вог иден ти те та — у ра зу му, људ ској при ро ди, пра ву, на ци ји итд.13 Као 
при мер чи ње ни це да је на ци о на ли зам био оп ште е вроп ска по ја ва, на ро чи то по пу-
лар на по сле Фран цу ске ре во лу ци је, на ве шћу ми шље ња са мих ак те ра Ре во лу ци је.14 
Ре во лу ци ја је по твр ди ла прин цип да су ве ре ност про из и ла зи из во ље на ро да, те је 
на ци о нал на др жа ва из над кра ља, цр кве, има ња. Фран цу зи се бе ви де, пре све га, као 
гра ђа не ује ди ње не отаџ би не, la pa trie. Гра ђа нин је ро ђен, жи ви и уми ре за отаџ би
ну,15 би ле су ре чи ис пи са не на јав ним ме сти ма то ком Ре во лу ци је. Је дан мла ди вој-
ник пи ше сво јој мај ци: кад la pa trie зо ве на од бра ну мо ра мо по хи та ти ка њој… наш 
жи вот, на ша до бра и на ше спо соб но сти не при па да ју на ма. Све при па да на ци ји, la 
pa trie.16 И још: го ди не 1794. ни смо ве ро ва ли ни у ка кву нат при род ну ре ли ги ју; на ша 
озбиљ на уну тра шња осе ћа ња су би ла су ми ра на у са мо јед ној иде ји, ка ко би ти од ко
ри сти отаџ би ни. Све оста ло… би ло је, у на шим очи ма, са мо три ви јал но… То је би
ла на ша је ди на ре ли ги ја.17 Не мач ки фа ши зам је, та ко ђе, је дан од из да на ка ова квог 
при сту па на ци о нал ној др жа ви и људ ском иден ти те ту.

Ак те ри ства ра ња срп ске др жа ве кроз 1. и 2. уста нак и на да ље, од са мог по чет-
ка су има ли ви зи ју и иде ал на ци о нал не др жа ве са свим оп ште е вроп ским ка рак те-
ри сти ка ма. У том сми слу До си теј је био са мо је дан, чак не ни нај ва жни ји, чи ни лац 
у на ста ја њу мо дер не Ср би је. Цр ква, ка ко год да је схва ти мо — и као ин сти ту ци ју и 
као пу но ћу за јед ни це кли ра и на ро да, ве о ма је ак тив но уче ство ва ла у овом про це-
су. Чак то ли ко ак тив но, да је по сле са мо шест или се дам де це ни ја бор бе за ства ра ње 
на ци о нал них др жа ва на Бал ка ну, кон стан ти но пољ ски са бор из 1872. го ди не иден-
ти фи ко вао и осу дио но ву је рес у Пра во сла вљу, ет но фи ле ти зам. Ме ђу тим, циљ овог 

12  So ci o lo gi ja, Na klad ni za vod Glo bus, Za greb 2007. 442 и да ље. 
13  Ви ди, та ко ђе, Pa trick Ge ary, Mit o na ci ja masred njo ve kov no po re klo Evro pe, Цен зу ра 2007., 32 и да ље.
14  Ци та ти су пре ма Мар вин Пе ри, Ин те лек ту ал на исто ри ја Евро пе, Клио 2000., 316 и да ље.
15  Исто, 317.
16  Исто, 317.
17  Исто, 317.
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ра да ни је да вред ну је исто риј ске про це се.18 Ин тен ци ја ми је би ла да на зна чим да 
су сви дру штве ни фак то ри, укљу чу ју ћи и Цр кву, уче ство ва ли у ства ра њу мо дер не 
Ср би је. Сва ки на свој на чин, за ла жу ћи се, мо жда, за раз ли чи те, па чак и су прот не 
иде је, као До си теј и Цр ква, али иде је ко је су све, без из у зет ка, при па да ле мо дер но-
сти. То сам по ку шао да по ка жем кроз иде ал ства ра ња на ци о нал не др жа ве ко ме су 
до да нас ја ко при вр же ни пра во слав ни хри шћа ни на Бал ка ну, ми сле ћи да ти ме по-
др жа ва ју ве ков не, тра ди ци о нал не, пра во слав не вред но сти. По на вљам, не из ри чем 
вред но сне су до ве о зна ча ју по ме ну тих иде ја, са мо се пи там за што би пра во слав ни 
хри шћа ни тре ба ло да са то ли ко жа ра при хва та ју баш ту фа зу мо дер но сти, а не не-
ку дру гу, ка сни ју? У овом сми слу сма трам да су по је ди нач на са да шња су прот ста-
вља ња са вре ме ном дру штве ном тре нут ку уте ме ље на та ко ђе на иде ја ма мо дер но-
сти, а не на иде ја ма тра ди ци о нал них дру шта ва ко ја су ја ко да ле ко од нас уда ље на.

Но ва си ту а ци ја
Јед на од основ них ка рак те ри сти ка мо дер но сти, ко јом се она су прот ста вља и до во-
ди у пи та ње све прет ход не тра ди ци је и оби ча је, је ње на ре флек сив ност. У тра ди ци-
о нал ним дру штви ма ре флек сив ност је нај че шће би ла огра ни че на на ре ин тер пре-
та ци ју и по на вља ње ста рих оби ча ја, та ко да је за са да шњост про шлост има ла мно-
го ве ћу сна гу од бу дућ но сти, ко ја го то во да и ни је има ла ути ца ја на са да шњост. Чо-
век тра ди ци о нал них дру шта ва је био чо век про шло сти и из кон ти ну и те та са сво јим 
пре ци ма је тра жио по твр ду и ле ги тим ност свог жи во та и де ла ња. Чо век мо дер но-
сти је окре нут ка бу дућ но сти. Он не одо бра ва и не при хва та не ки по сту пак или жи-
вот ни мо дел са мо за то што је тра ди ци о на лан. За ње га све мо ра да про ђе кроз при-
зму лич ног при хва та ња или од ба ци ва ња, од но сно, тре ба да бу де чин ма ни фе сто ва-
ња су бјек то ве ин ди ви ду ал не сло бо де.19 За то До си теј, да се још јед ном вра ти мо ње-
му, го во ри о је сте ству, здра вом ра зу му, на у ци,20 не да би се су прот ста вљао ве ри, јер 
ни је био ате и ста, као што то ми тро по лит Ам фи ло хи је и за кљу чу је, већ он, за пра во, 
по ку ша ва да кроз ре флек сив ност и са му ве ру уве де у окви ре модернoсти. До си те је-
ве те о ло шке иде је да нас из гле да ју нео ри ги нал но и пре ва зи ђе но, што, ме ђу тим, на-
че ло ре флек сив но сти ни је. Сви ко ји и да нас про из но се јав ну реч о ве ри и хри шћан-
ству тре ба да има ју у ви ду да ни је до вољ но пу ко по зи ва ње на ста ре оби ча је, већ да 
сва ку реч тре ба да пра ти об ја шње ње, а пре све га уте ме ље ност и осла ња ње на уоч љи-
ве и функ ци о нал не жи вот не мо де ле (по пло до ви ма њи хо вим по зна ће те их, Мт 7,16). 

Дру штве не окол но сти ни су исте у вре ме До си те ја и да нас. Ње го во по зи ва ње и 
оду ше вља ва ње ра зу мом ни је има ло иза се бе ис ку ство 20. ве ка. За пра во, то је би ла 
на да, не До си те је ва већ мо дер но сти, да ће људ ски ра зум мо ћи да пру жи чо ве ку мно-
го сна жни је осе ћа ње си гур но сти не го што је то чи ни ла тра ди ци ја.21 Ужа си 20. ве ка су 
у пот пу но сти пот ко па ли на ив но и опа сно ми шље ње да се дру штво мо же ис кљу чи во 
осло ни ти на ра зум, што је за хри шћан ство од у век би ло кри стал но ја сно. То је основ-
ни раз лог што да на шњу дру штве ну си ту а ци ју нај бо ље ка рак те ри ше по јам и од ре ђе-
ње дру штва као плу ра ли стич ког. Мо дер ни чо век, по сле мно гих тра гич них ис ку ста-
ва, уви ђа да сви до бро на мер ни дру штве ни фак то ри мо гу да до при не су ста бил но сти 

18  У сми слу ак си о ло шког су да мо гло би, на при мер, да бу де за ни мљи во ис тра жи ва ње пи та ња на ко ји 
на чин је у Пра во сла вљу то ком 19. и 20. ве ка до шло до тран сфор ма ци је по ме сних у на ци о нал не Цр кве, 
што до да на да на шњег те шко оп те ре ћу је ме ђу пра во слав не од но се.

19  Упо ре ди A. Gid dens, По сле ди це мо дер но сти, 44–45.
20  Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), Све то сав ско про свет но пре да ње и про све ће ност До си те ја Об

ра до ви ћа, 6.
21  Упо ре ди A. Gid dens, По сле ди це мо дер но сти, 46.
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и на прет ку, ни ко га не ис кљу чу ју ћи. Та ко мо дер ност у овој фа зи22 ка рак те ри ше по
вра так све тог, од но сно свест да је ре ли ги ја par exe lans ва жан чи ни лац људ ског по-
сто ја ња и да је по са мо дру штво ве о ма штет но за не ма ри ти ову чи ње ни цу.23 Ово је 
про цес ко ји се де ша ва по след њих де це ни ја у свим дру штви ма, укљу чу ју ћи и на ше. 
Ме ђу тим, ако мо дер ност отва ра вра та са рад ње и уко ли ко хри шћан ска јав на реч же-
ли да бу де убе дљи ва, он да она тре ба да при хва ти не ко ли ко ва жних еле ме на та. 

Нај пре, сам чин при хва та ња као основ не прет по став ке сва ке да ље ак ци је. Уко-
ли ко хри шћа ни до жи вља ва ју са да шње ста ње као не по жељ но и гре шно, ис ти чу ћи 
као иде ал фор ме про шло сти, са рад ња ће би ти не у спе шна. Се ти мо се да на ше спа се-
ње за по чи ње чи ном при хва та ња људ ске при ро де од стра не Си на Бо жи јег. Оно што 
ни је при хва ће но не мо же би ти ни спа се но. У том сми слу је и при хва та ње да тог дру-
штве ног кон тек ста оба ве за Цр кве, јер она и по сто ји за рад све та и ње го вог спа се ња. 
Пре о бра жа ју и спа се њу прет хо ди при хва та ње. То, сва ка ко, не зна чи са гла сност, већ 
при хва та ње за рад спа се ња.

По сле ди ца прет ход ног је да се дру штво при хва та она кво ка кво је сте у овом 
тре нут ку, са по што ва њем свих ње го вих основ них на че ла функ ци о ни са ња. Дру гим 
ре чи ма, по нов ни ула зак ре ли ги је у јав ни ди ја лог не зна чи по вра так на тра ди ци о-
нал но, хо мо ге но дру штво са ста ту сом ко ји је Цр ква има ла у ње му. Тај се ста тус у 
пот пу но сти про ме нио. С то га, да би јав на реч Цр кве уоп ште до би ла шан су да ши-
ре и ја че ути че на дру штво, мо ра мо има ти у ви ду сле де ће:

1) Жи ви мо у се ку лар ној, устав ној др жа ви ко ја ис кљу чу је те о крат ска схва та ња по ли ти ке и 
ко ја на гла ша ва сло бо ду са ве сти и сло бо ду из ра жа ва ња ре ли ги о зних убе ђе ња и осе ћа ња;

2) Дру штво је плу ра ли стич ко са ста но ви шта по сто ја ња и из ра жа ва ња раз ли чи тих ко-
смо те о ри ја, тј, раз ли чи тих схва та ња чо ве ка и жи во та, од ко јих ни јед на не сме да ис-
кљу чу је оне дру ге.24 Ово је по ку шај од бра не мо дер ног чо ве ка од иде о ло шке хо мо ге ни-
за ци је дру штва као бол ног и тра гич ног (та ко ђе и на шег) ис ку ства 20. ве ка.

За кљу чу ју ћи, мо гу да ка жем да пи та ње из на сло ва тек ста ни је, за пра во, ви ше ак ту-
ел но. Ако је мо дер ност не ка да би ла усме ре на про тив хри шћан ства (што је пи та ње 
вред но ис тра жи ва ња), за та ко не што ви ше не по сто је те о рет ске прет по став ке, што 
не ис кљу чу је de fac to по сто ја ње та квих по је ди на ца и дру штве них гру па. Хри шћа ни 
су рав но прав ни чла но ви дру штва — рав но прав ни, ни ни жи, али ни ви ши, а Цр ква 
је исто та ко рав но пра ван фак тор са сви ма оста ли ма у сфе ри јав не ре чи. То зна чи 
да Цр ква ви ше не ма при ви ле го ван по ло жај у дру штву, али то не тре ба да бу де раз-
лог ни ка квом стра ху. Оно што је од са мог по чет ка сна га Цр кве то је Исти на, и то су 
са ми хри шћа ни, чла но ви Цр кве, као све до ци Исти не, а не осла ња ње на апа рат при-
ну де ове или оне др жа ве. Ни јед на исто риј ска епо ха ни је осло бо ђе на гре ха, али ни 
бла го да ти Бо жи је, па та ко ни да на шња. Не по сто је „све те“ и „гре шне“ исто риј ске 
епо хе. И на ша има сво је пред но сти у од но су на прет ход не, али и сво је не до стат ке. 
Али, оно што је си гур но то је да са вре ме ни хри шћа ни мо гу сло бод но да прак ти ку ју 
и све до че сво ју ве ру, у то ме их ни ко не мо же спре чи ти. Ко ли ко ће то ути ца ја има-
ти на ши ре дру штво, ис кљу чи во за ви си од ква ли те та тог све до че ња и ни чег дру гог.

22  Ме ђу те о ре ти ча ри ма по сто ји не ма ла ди ску си ја ко ји би по јам био аде ква тан да на шњем дру штве-
ном тре нут ку, и кроз сва ки од њих се из ра жа ва и раз ли чи то ту ма че ње тре нут ка. По што та про бле ма-
ти ка ни је ре ле вант на за овај оглед са мо на во дим те пој мо ве: пост мо дер ност, ка сна мо дер ност, дру га мо-
дер ност итд. Ви ди де таљ ни је у A. Gid dens, So ci o lo gi ja, 674–680.

23  Ви ди Π. Βασιλειάδης, Μετανεωτερικότητα και εκκλησία, Ακρίτας 2002., 28. 
24  Упо ре ди Ν. Κοκοσαλάκης, Σύναξη, „Θρησκεία και πλουραλιστική κοινωνία“, бр. 110, април-ју ни 2009., 

64 и да ље.




