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Сажетак
У ана ли зи кон фли ка та, ра та и на си ља ре ли ги ја све ви ше по-

чи ње да се ана ли зи ра као је дан од мо гу ћих чи ни ла ца ко ји бит но 
ути че на ове по ја ве. Са те тач ке гле ди шта ва жно је ис пи та ти ка ко 
све ве ли ке ре ли ги је гле да ју на ове фе но ме не. У овом ра ду ће се 
ана ли зи ра ти по глед пра во слав не фор ме хри шћан ства на рат, су ко-
бе, на си ље и то ле ран ци ју. Пра во сла вље је ва жна фор ма хри шћан-
ства јер је до ми нан тан ре ли гиј ски си стем на ве ли ком де лу пла не те. 
Ако се има у ви ду да је са ма Ру си ја, као до ми нант но пра во слав на, 
по вр шин ски нај ве ћа зе мља на све ту под ве ли ким ути ца јем пра-
во сла вља, он да је ја сно ко ли ко овај фе но мен тре ба ана ли зи ра ти. 
Ко ли ко је он ва жан за раз у ме ва ње ути ца ја ре ли ги је на одр жа ње 
ми ра ви ди се из чи ње ни це де пре ми јер Ру си је Вла ди мир Пу тин 
и пред сед ник Ди ми триј Медвдев стал но ис ти чу сво ју ве за ност за 
пра во сла вље. Пра во слав но схва та ње су ко ба, ра та и то ле ран ци је се 
за сни ва на основ ним из во ри ма хри шћан ства, али има и сво је спе-
ци фич но сти ко је су ве за не за са му при ро ду то га уче ња и усло ве у 
ко ји ма пра во сла ве цр кве де лу ју. У овом ра ду ће се ана ли зи ра ти сви 
по ме ну ти фак то ри са на ме ром да се по ка же да је без пра во сла вља 
не мо гу ће одр жа ти свет ски мир и раз ви ја ти то ле ран ци ју ме ђу при-
пад ни ци ма раз ли чи тих ве ра на пла не ти. 
Кључ не ре чи: пра во сла вље, то ле ран ци ја, су ко би, на си ље, по ли ти ко ло-

ги ја ре ли ги је, пер спек ти ва

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179008, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Дру га по ло ви на 20. ве ка и пр ве де це ни је 21. су по ка за ле да су 
про це не фран цу ских про све ти те ља о сла бље њу ути ца ја ре ли ги је 
на по ли ти ку би ле по гре шне1). Та ко се по ка за ло да је ве ли ки фран-
цу ски ми сли лац Алек сис де То квил (1805-1859) био са свим у пра-
ву ка да је ре као да је за блу да да је ре ли ги ја по сле ди ца при вред не 
не раз ви је но сти и ни ског сте пе на обра зо ва ња2). Зна чај ре ли ги је за 
по ли ти ку ви део се пре све га у по ли тич ким про јек ти ма ин спи ри са-
них исла мом3). Али ни оста ле ре ли ги је ни су оста ле име ну на иза зов 
ко ји је пред њих по ста вља ла по ли ти ка. У овом ра ду ће се по ку ша ти 
да по ка же ка ко су на иза зов ко ји по ли ти ка по ста вља пред чо ве чан-
ство ре а го ва ле на ци је код ко јих до ми ни ра пра во слав на ва ри јан та 
хри шћан ства. Ка ко је од нос по ли ти ке и ре ли ги је ви ше сло јан у вом 
крат ком ра ду ће мо па жњу обра ти ти на то ка ко пра во сла вље гле да 
на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју и ка ко ће се то све од ра жа ва ти у 
гло бал ној пер спек ти ви. Рад ће фе но мен тре ти ра ти са тач ке гле ди-
ша по ли ти ко ло ги је ре ли ги је4). По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је као јед но 
од цен трал них по ља сво га ис тра жи ва ња има све оно у окви ру ре-
ли гиј ских уче ња и ре ли гиј ске прак се што има ди рект ну по ли тич ку 
по ру ку и са др жи ну. Са те тач ке гле ди шта ве о ма ва жан се ге мент 
овог по ља ис тра жи ва ња је су по гле ди ре ли ги је на на си ље, рат, су-
ко бе и то ле ран ци ју.5) Ако у у ре ли гиј ским уче њи ма има одо бра ва-
ју ћих ста во ва пре ма овим фе но ме ни ма он да то зна чи да као јед на 
од узро ка ра та мо ра мо про у ча ва ти и и онај ко ји из ви ре из вла да ју ће 
ре ли ги је на јед ном про сто ру. Исто та ко ако у ре ли гиј ским уче њи ма 
не ма ни че га што упу ћу је на су ко бе и на си ље он да то зна чи да је 
ре ли ги ја ва жан са ве зник у очу ва њу ми ра и раз ви ја њу то ле ран ци-
је. Ка ко на све ту има раз ли чи тих ре ли ги ја и ка ко су оне раз ли чи те 
по сво јој сна зи ва жно је про у чи ти ба рем оне нај зна чај ни је у го ре 
не ве де ном сми слу. Јер оне да ју тон свет ској ре ли гиј ској сли ци. У 
овом тек сту ће се об ра ђи ва ти пра во слав ни по глед на по ме ну те фе-
но ме не: су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју. А ко ли ко је то ва жно за очу-
ва ње свет ског ми ра ви ди се из по да та ка да је пра во сла вље јед на од 
нај зна чај них де но ми на ци ја у окви ру хри шћан ства али и у окви ру 
чи та вог све та. Јед на од нај зна чај ни јих вер ских за јед ни ца, пре све га 
збо га то га што је пра во сла вље рас про ста ње но као до ми нант на ре-
ли ги ја на огром ном де лу на ше пла не те. Узми мо са мо нпр ге о граф-
ску рас про стра ње ност. Пра во сла вље је до ми нант но вер ско уче ње 

1) По гле да ти нпр. Paul-Hen ri Thiry, Ba ron d’Hol bach, Chri sti a ni sme dévoilé, Pa ris, 2006.

2) Ale xis de Toc qu e vil le, De la de moc ra tie en Ame ri que, Ga li mard, Pa ris, 1986

3) Ber nard Le wis The po li ti cal lan gu a ge of Islam, Ka rac hi, Ox ford Uni ver sity Press, 2002.

4) Mi ro ljub Jev tic, “Re li gion as Po li ti cal Sci en ce Re se arch Su bject”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
бр. 1/2007,  год. 1.

5) Исто, стр. 63-64.
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од крај њег ис то ка Ази је, где је Бе рин го во мо ре одва ја од Аља ске, 
од но сно од аме рич ког кон ти нен та. Ода тле се као до ми нант на ре-
ли ги ја про те же све до гра ни ца Пољ ске и Ба ња Лу ке а то је ср це 
Евро пе. То је про стор од пре ко 9136 хи ља да ки ло ме та ра ва зду шне 
ли ни је не пре кид не пра во слав не те ри то ри је6).У по гле ду по вр ши не 
са ма Ру си ја са 17.075.200 ки ло ме та ра ква драт них је ве ли ка ско ро 
ко ли ко САД и Ка на да за јед но (19.605 221)7). Под се ти мо се да је пре 
рас па да СССР имао 22.000.000 км ква драт них. А да нас Ру си ја пре-
ко ра зних фор мал них ве за одр жа ва бли ске од но се са не ка да шњим 
ре пу бли ка ма ко је су чи ни ле ту по вр ши ну, он да је ја сно ко ли ка је 
ге о граф ска рас про стра ње ност и са мим ти ва жност овог све та. Ре-
ци мо бив ша со вјет ска ре пу бли ка Ка зах стан има 2.717.000 ки ло ме-
та ра ква драт них а та мо пра во слав ни чи не 34% укуп ног ста нов ни-
штва8). Али не са мо то, де мо граф ска ба за, еко ном ски по тен ци јал и 
по себ но вој на сна га ко ја Ру си ју чи ни дру гом нај моћ ни јом вој ном 
си лом све та ука зу ју на зна чај ове ана ли зе.'' Од де цем бра 2010, ру-
ске стра те шке сна ге има ле су 611 стра те шких лан сир них рам пи, 
ко је су мо гле да но се до 2679 ну кле ар них бо је вих гла ва. Стра те шке 
ра кет не сна ге има ју 375 опе ра тив них ра кет них си сте ма че ти ри ти-
па ко је мо гу да но се 1259 бо је вих гла ва. Стра те шка фло та има 12 
стра те шких ну кле ар них под мор ни ца. Њи хо вих 160 ра ке та мо гу да 
но се 576 ну кле ар них бо је вих гла ва. Стра те шка бом бар дер ска ави-
ја ци ја има 76 бом бар де ра ко ји мо гу да но се 844 кр ста ре ће ра ке те 
ду гог до ме та''9). Већ са ма та им пре сив на ци фра го во ри о тре нут ној 
по тен ци јал ној сна зи ко ја се на ла зи у ру ка ма пра во слав ног све та. 
Гле да ју ћи ге о граф ску рас про стра ње ност ре ли ги ја и упо ре ђу ју ћи је 
са вој ном мо ћи ви ди мо да пра во слав ни свет рас по ла же са дру гим 
вој ним по тен ци ја лом у све ту, и да се на ла зи од мах иза про те ста-
на та. Да кле пре ва зи ла зи вој не по тен ци ја ле, ри мо ка то лич ког све-
та, кон фу чи јан ске, хин ду и ислам ске ре ли ги је. Све то ука зу је да, 
ако се про у ча ва по глед ре ли ги ја на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју у 
гло бал ној пер спек ти ви, да је он да за по ли ти ко ло ге ре ли ги је и све 
оста ле на уч ни ке ко ји се ба ве овим фе но ме ном пра во слав ни свет на 
дру гом ме сту по ва жно сти.

По ред рас по ло жи ве сна ге по сто ји још је дан фак тор ко ји је 
ве о ма ва жан у про у ча ва њу овог фе но ме на. То је од нос оних ко-
ји рас по ла жу вој ним по тен ци ја лом-но си о ци ма вла сти и од го ва ра-
ју ћих вер ских за јед ни ца, од но сно вер ским уве ре њи ма но си ла ца 

6) http://www.flightpe dia.org/dis tan ce-ba nja-lu ka-bo snia-and-her ze go vi na-to-vla di vo stok-rus-
sia.htm (До ступ но 12.1.2012)

7) 2008 The New York ti mes Al ma nac, The Al ma nac of the re cord, edi ted by John Wright

8) Исто

9) http://rus si an for ces.org (До ступ но 12.1.2012)
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вла сти. Ду го је у исто ри ји по сто ја ла пот пу на сим би о за ре ли ги је 
и по ли ти ке. По след њи ру ски цар Ни ко ла II це ло куп ну сво ју по ли-
тич ку ак тив ност а са мим тим и вој ну сна гу ста вљао је у функ ци ју 
пра во слав не цр кве. Мно го по у зда них из во ра по твр ђу је да је цар 
уби јен јер је сво ју функ ци ју у ра ту 1914 го ди не до жи вео као оба ве-
зу пре ма Бо гу и ве ри '' Свој по ло жај вр хов ног глав но ко ман ду ју ћег 
на по чет ку Пр вог свет ског ра та, цар Ни ко лај је по сма трао као ис-
пу ње ње сво је мо рал не и др жав нич ке ду жно сти пред Бо гом и на ро-
дом''10). Аустриј ски ца ре ви су пре ма ми шље њи ма мно гих од лич них 
по зна ва ла ца исто ри је ове др жа ве ве о ма че сто ин те ре се Ва ти ка на 
ста вља ли ис пред ин те ре са са ме др жа ве. И би ли су спрем ни да на 
зах тев па пе ула зе у ра то ве ко ји су у опа сност до во ди ли са му др-
жа ву. Ме ђу тим по сле Пр вог свет ског ра та, ка да се Аустро у гар ска 
рас па ла не ста ло је сна ге на ко ју се Ва ти кан мо гао осла ња ти. За то 
по сто ји по себ на анег до та ко ја го во ри као је Ста љин рас пра вља ју-
ћи о па пи пи тао ... ''а ко ли ко ди ви зи ја има па па'' 11)... ка да је чуо да 
не ма ни јед ну, ре као је да је па па за ње га без о па сан и не за ни мљив. 
И упра во се то и де си ло, ути цај ри мо ка то лич ке цр кве од кра ја Пр-
вог свет ског ра та стал но опа да. Број вер ни ка се сма њу је вла де су 
све ви ше се ку лар не и про ти ве се по ли ти ци Ва ти ка на. Узми мо са-
мо на при мер, не ка да вер ну па пи Шпа ни ју. Да нас у нај ви тал ни јим 
пи та њи ма ри мо ка то лич ке док три не на ко ји ма Ва ти кан ин си сти ра 
Ша па ни ја од го ва ра не га тив но. То је нпр. слу чај исто пол них бра ко-
ва. Ва ти кан је од луч но про тив то га, али је Шпа ни ја из гла са ла за кон 
ко ји то до зво ља ва12). По след њи от по ри Ир ске зах те ви ма Ва ти ка на 
и за тва ра ње ам ба са де у се ди шту ри мо ка то лич ке цр кве у Ри му су 
по се бан до каз за то.13) Се ти мо се да је не ка да Ир ска би ла је дан од 
ба сти о на ри мо ка то ли ци зма. По себ но ва жан до каз о по зи ци ји Ва ти-
ка на је сте САД. То је пр ва вој на си ла све та. У њој су ри мо ка то ли ци 
ре ла тив но нај број ни ја вер ска за јед ни ца она је пре ма по да ци ма од 
2008 има ла око 24% при пад ни ка у укуп ном ста нов ни штву14). Али 
је у исто ри ји САД са мо јед ном ри мо ка то лик Џон Ке не ди ус пео да 

10)  http://car mu ce nik.blog spot.com (До ступ но 12.1.2012)

11) http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Svet/Va ti kan-otva ra-rat ne-ar hi ve.lt.html(До ступ но 12.1.2012)

12) http://www.huf fing ton post.com/2011/11/21/ma ri a no-ra joy-spain-pri me-mi ni ster-sa me-sex-
mar ri a ge_n_1106185.html (До ступ но 12.1.2012)

13) http://www.gu ar dian.co.uk/world/2011/nov/04/ire land-clo su re-va ti can-em bassy-cat ho lic 
(До ступ но 12.1.2012)

14) 2008 The New York ti mes Al ma nac, The Al ma nac of the re cord, edi ted by John Wright, исто, 
стр. 698.
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по ста не пред сед ни ка ове др жа ве. И то је би ла јед на од глав них 
смет њи на ње го вом пу ту ка функ ци ја ше фа ад ми ни стра ци је15). 

Са дру ге стра не по сле ру ше ња СССР и об но ве Ру си је ва ља ло 
је по пу ни ту иде о ло шку пра зни ну на ста лу од ба ци ва њем ко му ни-
зма. Из лаз је на ђен у об но ви тра ди ци је а она без пра во слав ња и 
Ру ске пра во слав не цр кве не по сто ји. Та ко је ство ре на сим би о за са-
вре ме не ру ске др жа ве од но сно по ли тич ке вр ху шке и пра во сла вља. 
Упра во због то га, ути ца ја ру ске пра во слав не цр кве на дру штво је 
на гло по рас тао. Ше фо ви Ру си је, пред сед ник др жа ве и вла де стал-
но ис ти чу сво ју пр вр же ност пра во сла вљу. Ви ди се то на осно ву 
изе шта ја са про сла ве нај ве ћих пра во слав них пра зни ка ка кви су Ус-
крс и Бо жић. Та да се увек у пр вим ре до ви ма, у Цр кви где слу жи 
па три ја рах, ви де пред сед ник Ру си је Ди ми триј Ме две дев и пред-
сед ник вла де Вла ди мир Пу тин.Уло га цр кве је на гло по ра сла. Сви 
ор га ни вла сти на сто је да јој се при бли же и по ка зу ју да су бли ски 
са њом. За то је Цр ква по ста ла јед на од нај зна чај ни јих ин сти ту ци ја 
ру ског дру штва. Као та ква мо же да ути че на це ло ку пан жи вот др-
жа ве, а са мим тим и на по ли ти ку. То зна чи и на по ли ти ку ко ја се 
ба ви вој ном ор га ни за ци јом и упо тре бом ору жа них сна га. По тре ба 
је др жав них вла сти да има ју пот по ру за оба вља ње сво је функ ци је, 
за то им је ле ги ти ми тет и по др шка ко ју им да је цр ква ви ше не го ва-
жна. Са дру ге стра не то зна чи да је власт спрем на да по слу ша ми-
шље ње Цр кве па и да при ла го ди сво ју по ли ти ку са ве ти ма ко ји из 
вр ха Цр кве до ла зе. Има ју ћи све то у ви ду мо же се кон ста то ва ти, да 
је да нас, Ру ска пра во слав на цр ква мо жда ја ча не го што је то Ва ти-
кан, јер Ва ти кан не ма ту по др шку ни у јед ној моћ ној др жа ви. Та ко 
да је пра во сла вље до не кле по вра ти ло ону уло гу ко ју је има ло до 
ко му ни стич ке ре во лу ци је у Ру си ји 1917. и са да је оно мо жда ја чи и 
зна чај ни ји по ли тич ки фак тор у ме ђу на род ним од но си ма не го што 
је то Ва ти кан. Јер се уло га Ва ти ка на све ла са мо на мо рал ну по ру ку, 
док по ру ка Ру ске пра во слав не цр кве мно го лак ше до пи ре до оних 
ко ји до но се од лу ке.

У том сми слу се мо жда ути цај Ру ске цр кве на по ли ти ку мо-
же упо ре ди ти ути ца јем ко ји ре ли ги ја има на по ли ти ку у САД у 
по след њим де це ни ја ма 20 и пр вој де це ни ји 21 ве ка. На ро чи то са 
вре ме ном ка да је у САД вла дао Џорџ Буш мла ђи. Нор мал но ту има 
зна чај них раз ли ка. Пре све га у Ру си ји се ра ди и ути ца ју цр кве као 
ин сти ту ци је, док се у САД ра ди о ути ца ју ре ли ги је. Јер су САД у 
вер ском сми слу хе те ро ге не. Та мо без број вер ских за јед ни ца ути че 
на по ли ти ку. По себ но кад се ра ди о Џор џу Бу шу мла ђем, ве о ма 

15) Mi ro ljub Jev tic, “Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of USA”, Po li tics 
and Re li gion jo ur nal no. 2/2007 до ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/
ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no2/Mi ro ljub_Jev tic.pdf (До ступ но 12.1.2012)
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пре да ном вер ни ку, ко ји о то ме сам го во ри16). Да кле ов де на по ли-
ти ку ути че лич на ве ра пред сед ни ка. И кад се про ме ни пред сед ник, 
ко ји мо же би ти ма њи вер ник ме ња се и ути цај ре ли ги је на по ли-
ти ку. Док је у Ру си ји ова чи ње ни ца ве за на за ин сти ту ци ју - ру ску 
цр кву, са мим тим је ве о ма зна чај на за ана ли зу по ли ти ко ло ги је ре-
ли ги је.

Пре ма то ме то су ва жне ства ри за по ли ти ко ло ги ју ре ли ги-
је а не са ма дог ма. То су по ли тич ке по сле ди це по што ва ња дог ме. 
За то ће мо ана ли зи ра ти ка ко пра во сла вље као фор ма хри шћан ства 
гле да на су ко бе на си ље и то ле ран ци ју да би смо ви де ли ка ко Ру ска 
пра во слав на цр ква мо же да ути че на став др жа ве пре ма овим по ја-
ва ма, али исто та ко и ка ко пра во сла вље мо же да ути че на све оне 
дру ге зе мље у ко ји ма је ве ћин ска ре ли ги ја, а са мим тим ре ли ги ја 
оних ко ји вр ше власт и има ју у сво јим ру ка ма мо но пол на упо тре бу 
вој не си ле.

Ка да се го во ри о пра во слав ном по гле ду на су ко бе на си ље 
и то ле ран ци ју он да се мо ра ре ћи да пра во сла вље као аутен тич на 
фор ма хри шћан ства не ма не ки по се бан по глед на по ме ну те фе но-
ме не осим оног ко ји је део укуп ног и аутен тич ног хри шћан ског 
уче ња. А ту пре све га ми сли мо на Но ви За вет као део Све тог пи-
сма и на све то о тач ку тра ди ци ју. Што се Све тог пи сма ти че оно је 
као основ ни из вор пра во слав ног хри шћан ства ве о ма од ре ђе но по 
пи та њу су ко ба на си ља и то ле ран ци је. Ту је си ту а ци ја са свим ја сна 
Но ви за вет пот пу но за бра њу је при ме ну на си ља у сва ком слу ча ју 
и зах те ва тр пље ње. Онај ко се по зи ва на Хри сто са од но сно на Но-
ви за вет не ма пра во чак ни на ле ги тим ну са мод бра ну ако се Но ви 
за вет схва ти бу квал но. Што је по себ но ва жно он не са мо да не ма 
пра во на са мо од бра ну већ мо ра и тр пе ти на си ље и во ле ти оно га ко 
му на си ље чи ни. Чак се на не ки на чин, из тек ста Но вог за ве та ви-
ди да хри шћа нин, мо дер ним је зи ком и услов но ре че но, мо ра би ти 
и ма зо хи ста и ра до ва ти се на си љу ко је се над њим чи ни. Та ко се 
нај бо ље по и сто ве ћу је са Хри сто сом ко ји је и сам пре тр пео нај ве ће 
му ке на кр сту да би да би ис ку пио гре хе љу ди. 

Ако у том сми слу узме мо текст Но вог за ве та као пот кре пу 
за прет ход но из не те ста во ве ви де ће мо да нам оно чи та вим сво јим 
са др жа јем да је го ре на ве де не по ру ке. Та ко нпр. Св Је ван ђе ље по 
Ма те ју 5,40: ”И ко ји хо ће да се су ди са то бом и ко шу љу тво ју да 
узме по дај му и ха љи ну или 5,41 ”И ко те по те ра је дан сат иди са 
њим два”. Што се ти че дру гог ста ва да се хри шћа нин мо ра ра до ва-
ти на си љу ко је се над њим чи ни и во ле ти оно га ко га му чи Ма теј 
5,44 је и ту из ри чит ''А ја вам ка жем љу би те и не при ја те ље сво је, 

16) http://www.be li ef net.com/News/Po li tics/2004/07/Ge or ge-W-Bush-On-Fa ith.aspx (До ступ но 
12.1.2012)
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бла го си љај те оне ко ји Вас ку ну, чи ни те до бро они ма ко ји на вас 
мр зе и мо ли те се бо гу за оне ко ји вас го не''.

Жи ве ћи у вре ме ну и усло ви ма у ко ји ма је си ла би ла сва ко-
днев но при сут на Но ви за вет ни је мо гао се не до так не и тих пи та-
ња. Та ко се на не ким ме сти ма го во ри и о упо тре би си ле од стра не 
са мог Хри сто са као нпр. Ма теј 10,34 ‘’ Не ми сли те да сам ја до-
шао да до не сем мир на зе мљу;ни сам до шао да до не сем мир не го 
мач’’. Али сле де ћи стих већ по ка зу је да је то упо тре бље но са свим 
сим бо лич ки да би се схва ти ло да Хри стос же ли да љу де из дво ји 
из не хри шћан ских за јед ни ца и све их пре тво ри у хри шћа не да би 
их спа сио10,35 ‘’Ја сам до шао да ра ста вим чо ве ка од оца ње го вог, 
кћер од ма те ре ње не и сна ху од све кр ве ње не’’. А све то та ци љем 
да на ста не оп шти мир у ко ме ће сва ко на си ље не ста ти. Да љим тек-
стом се по ка зу је да се хри шћа ни ма из ри чи то за бра њу је упо тре ба 
ору жа не си ле чак и у ци љу од бра не соп стве ног жи во та. И то Хри-
стос по ка зу је он да ка да се при ли ком ње го вог хап ше ња је дан од 
след бе ни ка ма ша но жа да би га спа сио’’ Та да ре че му Исус:вра ти 
нож свој на мје сто ње го во;јер сви ко ји се ма ше за нож од но жа ће 
из ги ну ти’’ Ма теј26, 31.

То су оп шти ста во ви на ко ји ма по чи ва хри шћан ско и пра во-
слав но схва та ње су ко ба, на си ља то ле ран ци је. На осно ву то га би ло 
би не ло гич но да не ко ко се на пра во сла вље по зи ва, би ло ка да и у 
би ло ко јој при ли ци ко ри сти на си ље. 

Са дру ге стра не ако по гле да мо исто ри ју ви де ће мо да је јед на 
од нај зна чај ни јих др жа ва у исто ри ји људ ског ро да би ла Ви зан ти-
ја или Ис точ но рим ско цар ство. А др жа ва по де фи ни ци ји ко ри сти 
си лу. Она без си ле не мо же да оп ста не. Би ло ра ди за шти те гра ни ца 
би ло ра ди одр жа ња по рет ка. Ви зан ти ја је би ла при мер сим фо ни је 
од но са вла сти и ве ре тј цр кве, ко ја је не го ва ла пра во сла вље. О то-
ме по зна ти ви зан то лог Гри го ри је Остро гор ски ка же ‘’На дах ну те 
истим иде а ли ма и чвр сто по ве за не за јед нич ким ин те ре си ма, пра-
во слав на др жа ва и пра во слав на цр ква де лу ју спо ра зум но и спо ра-
зум но су зби ја ју сва ку опа сност ко ја би угро зи ла бо гом да ни свет-
ски по ре дак, би ло да та опа сност до ла зи од спољ них не при ја те ља 
и уну тра шњих про тив ни ка ца ре вих или од ра зор не де лат но сти ан-
ти цр кве них је ре си’’17).Да кле ма да пра во сла вље осу ђу је ет но фи ле-
ти зам и те жи на ду хов ном је дин ству свих хри шћа на, без об зи ра на 
на ци ју, на ци о нал на при пад ност и на ци о нал на др жа ва се не мо гу 
за не ма ри ти. Оне по сто је на зе мљи и то је чи ње ни ца.18)

17)  Гри го ри је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Про све та, Бе о град, б. г., стр. 51.

18) Љу би во је Сто ја но вић, «Еку ме ни зам и ет но фи ле ти зам - пра во слав ни по глед», По ли ти-
ко ло ги ја ре ли ги је бр. 1/2007, год. 1. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.
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Исто та ко и све оста ле по зна те пра во слав не др жа ве су ко-
ри сти ле си лу, уче ство ва ле у кон флик ти ма итд. А у сви ма њи ма је 
по сто ја ла та ква сим фо ни ја ка ква је би ла у Ви зан ти ји. По ста вља се 
сто га пи та ње на осно ву че га су ове зе мље ко ри сти ле на си ље, уче-
ство ва ле у су ко би ма а у исто вре ме не го ва ле уве ре ње да су упр кос 
све му то ме би ле пра во слав не и да су жи ве ле у скла ду са пра во-
слав ним уче њем? На осно ву пре гле да рас по ло жи вих из во ра ви ди 
се да су се пра во слав ни слу жи ли си лом сто га што се ис кри ста ли-
са ло уве ре ње да је оп ста нак уз не го ва ње па ци фи стич ке иде о ло ги је 
не мо гућ и осу ђен на не у спех. Као ре зул тат то га не ста ло би и са мо 
пра во сла вље. Та ко се ис кри ста ли сао став да је уче шће у кон флик-
ти ма и ко ри шће ње ору жа не си ле про тив дру гих не пра во слав них 
или про тив је ре си нео п хо дан услов без ко га не би би ло оп стан ка за 
са му Цр кву и за то је она то ле ри са ла на си ље ко је је би ло до зво ље-
но са мо као ви ша си ла и ко је се сме ло ко ри сти ти са мо ако друк чи је 
ни је би ло мо гу ће очу ва ти пра во слав ну ве ру, по ре дак и бла го ста ње 
пра во слав них хри шћа на.

Го во ре ћи то ме не ка да шњи епи скоп срп ске пра во слав не цр-
кве и са да све ти тељ Ни ко лај Ве ли ми ро вић ве ли’’ Ако хри шћан ство 
не одо бра ва рат, за што га не спре ча ва?’’ Од го вор на то пи та ње је 
сле де ћи’’Хри шћан ство још ни је по ста ло то ли ко ја ко да би се мо гло 
од у пре ти сва ком злу у све ту’’19). И ту је од го вор. Због то га се мо-
же ко ри сти ти си ла. Мо же се ко ри сти ти са мо због то га што је хри-
шћан ство сла бо и не мо же сво јом сна гом да спре чи зло, не го мо ра 
до зво ли ти сла бим хри шћа ни ма да зло спре чи ко ри сте ћи на си ље. 
Ко мен та ри шу ћи по на ша ње цр кве у вре ме Пр вог свет ског ра та епи-
скоп Ни ко лај ка же’’Све ти ру ски си нод је на ре дио све ште ни ци ма у 
по чет ку су ко ба да ства ра ју оду ше вље ње за рат и да се мо ле Бо гу 
за ру ску по бе ду.’’20) Све то не би би ло мо гу ће да се у пра во слав ном 
све ту ни је схва та ло да се на ци о нал на и ре ли ги о зна без бед ност не 
мо гу по сма тра ти одво је но. Од но сно да на ци о нал на без бед ност и 
си гур ност во де ће на ци о нал не ре ли ги је иду ру ку под ру ку.21)

Ка ко се то оправ да ва ло има ју ћи у ви ду да се у ра ту уби ја, а 
да рат је рат ипак до зво љен ви ди се из сле де ћег. Све ти Ата на си је 
ве ли ки, ка ко са мо име ка же ве ли ки те о лог пра во слав не цр кве, го-

com/ima ges/pdf_fi les/srp ski/go di na1_broj1/Eku me ni zam_i_et no fi le ti zam-pra vo slav ni_po-
gled.pdf (2.2.2012)

19) Епи скоп Ни ко лај, Са бра на де ла, књ. 3, Хи мел стир 1986, стр. 173.

20)  Исто, стр. 177.

21) Ди ми триј К. Без њук, «На ци о нал на и ре ли ги о зна без бед ност Бе ло ру си је», По ли ти ко ло-
ги ја ре ли ги је бр.1/2007, год. 1. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/
ima ges/pdf_fi les/srp ski/go di na1_broj1/Na ci o nal na_i_re li gi o zna_bez bed nost_be lo ru si je.pdf 
(До ступ но 5.2.2012)
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во ри у свом пра ви лу пр вом’’уби ти ни је до пу ште но, али уби ва ти у 
ра ту не при ја те ље и за ко ни то је и до стој но хва ле’’22) 

О то ме го во ри и 13-то пра ви ло Све тог Ва си ли ја ве ли ког. Он 
пре по ру чу је да се рат ни ци, по што су им ру ке не чи сте, три го ди не 
уз др жа ва ју од при че сти. Али им се слич но као и у пра ви лу Све тог 
Ата на си ја ка же да у ра ту сме ју уби ја ти не при ја те ља и да је то до-
стој но хва ле23).

По ме ну ти епи скоп Ни ко лај го во ре ћи о ра ту 1914 го ди не у 
ко ме је јед на од во де ћих си ла би ла Ру си ја ка же да је Ру си ја об ја-
ви ла рат сво јим не при ја те љи ма, али да ни је кон сул то ва ла цр кву за 
тај акт. Цар ко ји је ка ко ви ди мо био ода ни хри шћа нин ни је има мо 
ни ка кву ди ле му да је та квим ра том у функ ци ји прав де иза ко је сто-
ји сам Бог. Ка да је рат об ја вљен од стра не све тов них вла сти, Цр ква 
је рат по др жа ла и ти ме по ка за ла да сма тра да је цар хри шћан ски 
по сту пио24).

На осно ву све га ре че ног ви ди се да пра во сла вље о кон флик-
ти ма, на си љу и то ле ран ци ји има сле де ће ста во ве. Рат је ло ша по ја-
ва ко ју ва ља осу ди ти јер кр ши бож је за по ве сти ко јим се за бра њу је 
уби ја ње дру гих љу ди. Али исто та ко цр ква је све сна да у са да шњим 
усло ви ма ни је мо гу ће из бе ћи при ме ну на си ља у од ре ђе ним си ту-
а ци ја ма. За то се у тим си ту а ци ја ма на си ље и одо бра ва. Епи скоп 
Ни ко лај ве ли да се ре ли ги ја и по ли ти ка не сме ју одво ји ти у ци љу 
ства ра ња та кве по ли ти ке ко је би до ве ла до бес кон фликт них дру-
штве них од но са где на си ље ви ше не би би ло по треб но. ‘’Ако би се 
ре ли ги ја одво ји ла од по ли ти ке она би би ла бес плод на, а по ли ти ка 
по ста ла без ду шна и се бич на’’25)

Све сни то га и са да шње си ту а ци је у ко јој је ру ска цр ква нај-
зна чај ни ји стуб ру ског дру штва чак и опо зи ци о ни по ли ти ча ри тра-
же по ли тич ке про ме не у Ру си ји и сме ну вла сти ко ју ре пре зен ту ју 
Ме две дев и Пу тин, тра же ћи по др шку цр кве. Је дан од опо зи ци о них 
по ли ти ча ра бо га таш Бо рис Бе ре зов ски ‘’по звао је по гла ва ра ру ске 
пра во слав не цр кве па три јар ха Ки ри ла да убе ди пре ми је ра Вла ди-
ми ра Пу ти на да од у ста не од пла на да уче ству је у пред сед нич ким 
из бо ри ма у мар ту 2012.’’26). Ру ска цр ква је од мах од би ла та кав по-
зив. Што се нај бо ље ви ди кроз ре чи про то је ре ја Все вол да Ча пли-
на ше фа си нод ског од се ка за од но се цр кве и дру штва “Са јед не 

22)  Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во со лав не вр кве са ту ма че њи ма, књ. 2, стр. 23.

23)  Исто

24)  Епи скоп  Ни ко лај, исто, стр. 115.

25)  Исто, стр. 174.

26)  http://rt.com/po li tics/be re zovsky-church-pu tin-let ters-081 (До ступ но 18.1.2012)
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стра не при јат но је што Бо рис Абра мо вич (Бе ре зов ски) са ве ту је 
да Цр ква мо ра да по ја ча сво ју уло гу у до га ђа ји ма ко ји се де ша ва ју 
у Ру си ји. Ме ђу тим, са дру ге стра не, ра ни је ак тив но сти то га чо-
ве ка нас упу ћу ју да ве ру јен ми да ње га тре ба са слу ша ти и учи ни ти 
упра во су прот но од оно га што он са ве ту је”27) 

Ста во ви Бе ре зов ског ја сно по ка зу ју ка ква је по зи ци ја Ру-
ске пра во слав не цр кве у дру штву. Не би Бе ре зов ски ко ји је ро ђен 
као Јеврeјин28), и нај ве ћим де лом сво га жи во та по ка зи вао да му до 
ре ли ги је ни је ста ло, пре шао на пра во сла вље да ни је био све стан 
ути ца ја ове ре ли ги је на дру штво.Ру ска пра во слав на цр ква је сто га 
нај зна чај ни ја дру штве на сна га Ру си је. Она је са вест на ро да и њен 
ути цај на све сфе ре дру штве ног жи во та је све ви дљив.Због све га 
то га ва жно је по ка за ти ка ко је ру ска цр ква ре а го ва ла на по зи ве 
Бе ре зов ског и оста ле опо зи ци је ка да су се де мон стра ци је про тив 
Пу ти на по ја ча ле у фе бру а ру 2012. По во дом то га ру ски па три јарх 
''Ки рил по звао (је) гра ђа не да не из ла зе на ми тин ге по хлад ном 
вре ме ну, ре кав ши да 'пра во слав ни не иду на де мон стра ци је не го се 
мо ле бо гу да се у ми ру раз ви ја зе мља' ''29)

Са по след њим про ме на ма ко је се у Ру си ји де ша ва ју и ко ји 
се од но се на по ку ша је про ме не по ли ти ке и оне мо гу ћа ва ње Вла-
ди ми ра Пу ти на да бу де пред сед ник од 2012. го ди не уло га цр кве ће 
још ви ше ра сти30). Што се то га ти че ни је те шко пред ви де ти да ће 
и Вла ди мир Пу тин и опо зи ци ја мо ра ти све ви ше да тра же по др-
шку Цр кве. Пу тин да би оп стао на вла сти и одр жао курс ко ји во ди, 
а опо зи ци ја ко ја је сла ба и без по др шке цр кве не мо же да осво ји 
власт. Сто га је ја сно да ће Ру ска пра во слав на цр ква (РПЦ) би ти 
ве о ма ва жан фак тор у уну тра шње- по ли тич ким од но си ма и да ће 
као та ква ути ца ти и на спољ ну по ли ти ку Ру си је. Са мим ти ме ће и 
по гле ди РПЦ на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју ула зи ти у уну тра-
шњу по ли тич ку док три ну и спољ ну по ли ти ку Ру си је, без об зи ра 
ко је на вла сти. И не са мо да ће ула зи ти, не го су они све при сут ни и 
да нас а све је то по че ло још од ру ше ња ко му ни зма. Се ти мо се са мо 
до след не по ли ти ке Ру си је по пи та њу не ле ги тим но про гла ше не не-
за ви сно сти КИМ. Ру си ја је по том пи та њу до след но на стра ни пра-
вед них зах те ва Ср би је. Али се мо ра пот цра ти да по ли ти ка Ру си је 
пре ма то ме пи та њу те шко да би би ла та ко чвр ста и не по ко ле бљи ва 
да ни је у пи та њу ста би лан став Ру ске цр кве. Она је у то ме сми-
слу без за зо ра ста ја ла и сто ји на стра ни пра вед них зах те ва Ср би је, 

27) Исто

28) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Bo ris_Be re zovsky_%28bu si nes sman%29 (До ступ но 18.1.2012)

29)  Ку рир, Бе о град 5.2.2012, стр. 15

30)  По ли ти ка, Бе о град, 19.5.1994, стр. 12.
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Ср ба и СПЦ. Али ва ља под се ти ти да РПЦ ни је на стра ни Ср ба и 
се стрин ске СПЦ са мо по пи та њу КИМ. Она је та ква по свим пи та-
њи ма у ко ји ма се бра не брат ски пра во слав ни на ро ди. 

Се ти мо се са мо по се те по кој ног ру ског па три јар ха Алек се-
ја дру гог Са ве зној ре пу бли ци Ју го сла ви ји у ма ју 1994. При ли ком 
по се те Под го ри ци он је ја сно ис ка зао по др шку СПЦ по пи та њу 
ауто ке фа ли стич ког по кре та ко ји су во ди ли по ли ти ча ри и не ки ин-
те лек ту ал ци. Оку пље ним вер ни ци ма па три јарх Алек сеј се обра тио 
сле де ћим ре чи ма: ''Дра га бра ћо и се стре Цр но гор ци де цо све те 
Срп ске пра во слав не цр кве... Осе ти ли смо да нас, љу бав Цр но го ра-
ца пре ма на ма Ру си ма. Сма тра мо ту љу бав за би сер у вен цу брат-
ске љу ба ви и ду хов ног је дин ства ру ског и срп ског на ро да31).

Уче ству ју ћи у по ку ша ји ма ре ша ва ња су ко ба Ру ска пра во сла-
ва цр ква де лу је ка ко ви ди мо сле де ћи упу ства Је ван ђе ља ко је смо 
смо ра ни је ци ти ра ли. Али при то ме је сте све сна да се Је ван ђе ља 
оства ру ју у кон крет ној дру штве ној си ту а ци ји, где је др жа во твор-
на по ли ти ка услов да хри шћан ска по ли ти ка јед ном по ста не до ми-
нант на и да ство ри усло ве за тра јан мир, што Је ван ђе ља тра же. У 
том сми слу се осе ћа да и Ру ска и Срп ска цр ква де лу ју на исто ве тан 
на чин и да за јед нич ки бра не исте вред но сти.Се ти мо се по ме ну те 
1994. го ди не. Би ло је то вре ме же сто ког гра ђан ског ра та у бив шој 
СФРЈ. Га ра ђан ског ра та ин спи ри са ног вер ским мо ти ви ма, ко ји су 
тај рат тран сфор ми са ли у вер ски32). СПЦ је та да бра не ћи ева ђе о ске 
вред но сти не вољ но по др жа ла рат не на по ре сво га на ро да. Јер дру-
гог на чи на, да се Ср би за шти те од ге но ци да, ни је би ло.По ли ти ка 
ко ју је у Хр ват ској во дио Фра њо Туђ ман а у Бо сни Али ја Изет бе го-
ви ћа има ла је за циљ да по тре ви ше ве ков ну бор бу Ср ба за сло бо ду 
и да се са про сто ра Хр ват ске и БиХ Ср би поп ту но из бри шу.Тек 
ка да је по ста ло ја сно да ће Ср би би ти из ло же ни по гро му и ка да су 
по ста ли жр тве по гро ма СПЦ је ста ла на њи хо ву стра ну. Али и та да 
срп ска цр ква ни је од у ста ја ла од је ван ђе ског пу та. Свој од нос пре ма 
ра ту и на си љу, ко је се од ви ја ло ши ром бив ше СФРЈ, Цр ква је фор-
му ли са ла на осно ву је ван ђе о ских по ру ка. Јед на од од нај ка рак те-
ри стич ни јих је из ја ва по чив шег па три јар ха Па вла ''На ма је бо ље да 
не ста не мо као љу ди, не го да оп ста не мо, би о ло шки пре жи ви мо као 
зло чин ци и не љу ди''33). Или ре ци мо ''Ка да бих био по след њи Ср-

31) Ми ро љуб Јев тић, Од Ислам ске де кла ра ци је дои вер ског ра та у БиХ, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 1993.

32) http://www.sr bi u sve tu.org/sus/con tent/pa tri jarh_pa vle_po ru ke_%C5%BE i vot_aneg do te (До-
ступ но 18.1.2012)

33) Жи во јин Ђу рић, «Пра во слав на ре ли ги ја у Ср би ји и са вре ме на нео ли бе рал на еко ном ска 
по ли ти ка», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је бр. 1/2007, год. 1. До ступ но и на http://www.po li tic-
san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/srp ski/go di na1_broj1/Pra vo slav na_re li gi ja_u_Sr-
bi ji_i_sa vre me na_neo li be ral na_eko nom ska_po li ti ka.pdf (3.2.2012)
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бин, при стао бих да не ста нем, а да не бу де зло чи на'' или.''При стао 
бих да не ста не не са мо ве ли ка не го и ма ла и сви Ср би са мном, а не 
бих при стао на не људ ство и не чо ве штво'' за тим ''Чу вај те и не при ја-
те ље сво је и мо ли те се за њих јер не зна ју шта ра де''34).

Ако се упо ре де ци ти ра ни ста во ви из Је ван ђе ља по Ма те ју и 
ови ста во ви по кој ног па три јар ха он да се ви ди да су по ру ке Је ван-
ђе ља из ра же не и кроз ре чи па три јар ха срп ске цр кве, И то је био 
ње гов став пре ма на си љу, су ко би ма и до во љан до каз да је он био 
за то ле ран ци ју. Али не по сва ку це ну. Па три јарх је био све стан да 
у овом тре нут ку је ван ђе о ска по ру ка не мо же би ти ре а ли зо ва на ако 
се не ки љу ди упор но по на ша ју про тив но њој. Би ло да се ра ди о 
хри шћа ни ма или не хри шћа ни ма. Нор мал но је да Срп ска цр ква не 
мо же до зво ли ти да ње ном ста ду оти ма ју те ри то ри ју, уни шта ва ју 
све ти ње или те же да ис тре бе њен на род. У том слу ча ју пра во сла-
ва ни има ју пра во да се бра не али ни ка да не сме ју за бо ра ви ти да је 
сва ко пре те ра но ко ри шће ње на си ља не до зво љи во и да због то га 
па три јарх Па вле ка же да би ра ди је не стао и он и сав срп ски на род, 
ако се због оп стан ка тре ба слу жи ти не чо веч ним ме то да ма.Оно што 
је по себ но ва жно је сте да је СПЦ све сна да је све то што је до ве ло 
до угро жа ва ња Ср би је по сле ди ца са вре ме не нео ли бе рал не по ли-
ти ке и еко но ми је, ко ја узро ку је кри зе и ра то ве35) и да се то ме те шко 
су прот ста ви ти ис кљу чи вим осла ња њем на је ван ђе о ску по ру ку.
Али се је ван ђе о ска по ру ка ис ти че као иде ал ко ме се те жи и чи је 
се оства ре ње пре ма уче њу Цр кве оче ку је.Али до та да је не мо гу ће 
из бе ћи по ли тич ку де лат ност и ак ти ви зам цр кве и то је увек би ло 
та ко. За то су по ли тич ки де лат ни ци у Ср би ји увек има ли став пре-
ма цр кви као што је цр ква има ла став пре ма по ли ти ци и ак тив но 
до при но си ла да се у др жа ви оства ру је што по вољ ни ја по ли ти ка на 
до бро бит на ро да.36) Би ло је то та ко и у вре ме нај ду бљег ко му ни зма. 
Зна ју ћи за ве ли ки ути цај Цр кве на на род вла да ју ћи ко му ни сти су 
на све мо гу ће на чи не по ку ша ва ли да спре че Цр кву да сло бод но 
де лу је.

Иден тич на је по зи ци ја ру ске пра во слав не цр кве по пи та њу 
су ко ба у Че че ни ји нпр. Не мо же РПЦ до зво ли ти да се у име не-
чи јих пра ва уни шта ва ру ска др жа ва. Ту је ру ска цр ква срем на да 
по др жи упо тре бу вој не си ле у име очу ва ња те ри то ри јал ног ин те-
гри те та др жа ве.Иден ти чан је став свет ског пра во сла вља. Нпр ки-

34) Дра ган Но ва ко вић, «Став на пред њач ке стран ке пре ма срп ској пра во слав ној цр кви», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2/2007, год. 1.

35) То ми слав Бран ко вић, «Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је и ре ли ги ја - са освр том на за кон ску 
ре гу ла ти ву и прак су», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2/2007, год. 1.

36) Ma ria Se ra fi mo va, «Re li gi o us and Po li tics: The Ca se of the Bul ga rian Or to dox Church», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1/2007, год. 1.
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пар ске цр кве ко ја упор но те жи да се не пра вед на тур ска оку па ци ја 
се вер ног Ки пра окон ча на при хва тљив на чин. Не мо же ва се љен ска 
па три јар ши ја да при хва ти да са ли ца Ца ри гра да не ста је пра во сла-
вље и да тај град да нас не под се ћа на пе ри од од пре 1453. го ди не, 
ка да су га Осман ли је на сил но оте ле и оку пи ра ле, са ци љем да ни-
ка да ви ше не до зво ле да се вра ти сво јим при род ним вла сни ци ма. 
За то је би ло ло гич но да је цар му че ник Кон стан тин, ко ји је по ги нуо 
бра не ћи град, за сво ју бор бу имао по др шку ва се љен ске пра во слав-
не па три јар ши је. Имао је по др шку, иако су и он и бра ни о ци мо ра ли 
да ко ри сте нај дра стич ни ја сред ства од бра не, да би спре чи ли на па-
да че да у град про дру.Слич на су на сто ја ња бу гар ске пра во слав не 
цр кве и свих оста лих по ме сних пра во слав них цр ка ва.

На осно ву све га ре че ног ја сно је да пра во слав на цр ква од но-
сно пра во сла вље у скла ду са Но вим за ве том сма тра да су су ко би 
и на си ље у име би ло ко је иде је на чел но не до зво љи ви. Али са дру-
ге стра не да би се та ква си ту а ци ја мо гла ство ри ти по треб но је да 
хри шћан ство бу де ја ко и све при сут но. Од но сно и да сви љу ди бу ду 
хри шћа ни. Ка ко то ни је слу чај ја сно је да се кон флик ти мо гу де-
ша ва ти и да се цр ква мо ра по на ша ти у скла ду са тим. Да кле цр ква 
мо ра да чи ни све, да се сви од но си ме ђу љу ди ма раз ви ја ју на ми ро-
љу бив на чин уз ува жа ва ње и то ле ран ци ју. Су ко бе тре ба из бе га ва ти 
по сва ку це ну, док је то мо гу ће. Али ка да се су ко би не мо гу из бе ћи, 
он да је став Цр кве да се на си ље, на жа лост мо ра ко ри сти ти. Али 
оно мо ра би ти у скла ду са ци љем ко ји пред се бе дру штво по ста-
вља. А ти ци ље ви не сме ју би ти не пра вед ни. Они под ра зу ме ва ју да 
др жа ва има пра во да бра ни свој те ри то ри јал ни ин те гри тет и по ре-
дак. То зна чи да ће цр ква без ди ле ме по др жа ти др жав не вла сти ако 
бу ду при мо ра не да упо тре бе си лу. Али си лу при ме ре ну по тре ба ма 
уз све сну од го вор ност и жа ље ње због жр та ва ко је се у вре ме рат-
них кон фли ка та де ша ва ју.

Miroljub Jevtic

ORT HO DOX VI EW OF CON FLICTS, VI O LEN CE AND 
TO LE RAN CE IN THE GLO BAL PER SPEC TI VE

Summary
In the analysis of con flicts, war and vi o len ce, re li gion starts to 

be analyzed as a pos si ble fac tor that sig ni fi cantly af fects this phe no-
me non. From this po int of vi ew, it is im por tant to exa mi ne how all the 
main re li gi ons con si der the se phe no me nons. This pa per will analyze 
the vi ews of ort ho dox forms of Chri sti a nity on war, con flicts, vi o len ce 
and to le ran ce. Ort ho doxy is an im por tant form of Chri sti a nity, be ca u se 



СПМ број 1/2012, година XIX, свеска 35 стр. 89-104.

102

it is do mi nant re li gi o us system in a lar ge part of the pla net. If we be ar 
in mind that Rus sia it self, as a do mi nan tely Ort ho dox co un try at the sa-
me ti me is the sur fa ce-lar gest co un try in the world, which is un der the 
gre at in flu en ce of Ort ho doxy, it is cle ar that is very im por tant to analyze 
this phe no me non. How im por tant it is to un der stand the in flu en ce of 
re li gion in or der to ma in tain the world pe a ce, it can be seen from the 
fact that Rus sian Pri me Mi ni ster Vla di mir Pu tin and Rus sian Pre si dent 
Dmi try Me dve dev con stantly emp ha si ze the ir con nec ti ons to the Ort ho-
doxy. Ort ho dox vi ews of con flicts, war and to le ran ce are ba sed on pri-
mary so ur ces of Chri sti a nity, but al so has its own spe ci fic fe a tu res that 
are re la ted to the na tu re of its te ac hing and to the con di ti ons in which 
the Ort ho dox chur ches act. This pa per will analyze all of the abo ve 
men ti o ned fac tors in or der to show that wit ho ut Ort ho doxy it is not im-
pos si ble to ma in tain the world pe a ce and to de ve lop to le ran ce bet we en 
dif fe rent re li gi ons on the pla net.
Keywords: Ort ho doxy, Con flicts, Vi o len ce, Po li to logy of re li gion, Per spec ti-

ve, To ler nce 

ЛИТЕРАТУРА
 Ale xis de Toc qu e vil le, De la de moc ra tie en Ame ri que, Ga li mard, Pa ris, 1986.
Ана ста си ја Ми тро фа но ва Вла ди ми ров на, «Ин те гра ци ја пра во слав ног све-

та», На ци о на ла ни ин те рес, бр. 2/2010.
Ber nard Le wis The po li ti cal lan gu a ge of Islam, Ka rac hi, Ox ford Uni ver sity Press, 

2002
Ве чер ње но во сти, Бе о град
Гор да на Жив ко вић, «Цр ква и срп ска и дру штве на за јед ни ца», На ци о на ла ни 

ин те рес, бр. 3/2009.
Гри го ри је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Про све та Бе о град, б. г.
Ди ми триј К. Без њук, «На ци о нал на и ре ли ги о зна без бед ност Бе ло ру си је», По-

ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1/2007.
Дра ган Но ва ко вић, «Став на пред њач ке стран ке пре ма срп ској пра во слав ној 

цр кви», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2/2007.
Епи скоп Ни ко лај, Са бра на де ла, књ. 3, Хи мел стир, 1986.
Жи во јин Ђу рић, «Пра во слав на ре ли ги ја у Ср би ји и са вре ме на нео ли бе рал на 

еко ном ска по ли ти ка», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1/2007, год. 1.
Ку рир, Бе о град
Љу би во је Сто ја но вић, «Еку ме ни зам и ет но фи ле ти зам - пра во слав ни по глед», 

По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  бр. 1/2007, год. 1.
Љу би ша Ми тро вић, «Об но ва ре ли ги је у са вре ме ном дру штву и ње на уло га у 

афир ма ци ји кул ту ре ми ра», Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 3/2009.
Љу би ша Ми тро вић, «Ре ли ги ја и кул ту ра ми ра», Срп ска по ли тич ка ми сао, 

бр. 1/2010.
Ma ria Se ra fi mo va, «Re li gi o us and Po li tics: The Ca se of the Bul ga rian Or to dox 

Church», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр.1/2007, год. 1.



Мирољуб Јевтић Православни поглед на сукобе, насиље и ...

103

Mi ro ljub Jev tic, «Re li gion as Po li ti cal Sci en ce Re se arch Su bject», По ли ти ко ло ги-
ја ре ли ги је, бр. 1/2007, год. 1.

Mi ro ljub Jev tic, «Po si tion of Pre si dent and Re li gion wit hin Po li ti cal System of 
USA», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2/2007.

Ми ро љуб Јев тић, Од Ислам ске де кла ра ци је до вер ског ра та у БиХ, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 1993.

Ми ро љуб Јев тић, «Те о кра ти ја у мо дер ном све ту», Срп ска по ли тич ка ми сао, 
бр. 3/2009. 

2008 The New York ti mes Al ma nac, The Al ma nac of the re cord, edi ted by John 
Wright

 Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма, књ. 2.
Paul-Hen ri Thiry, Ba ron d’Hol bach, Chri sti a ni sme dévoilé, Pa ris, 2006.
 По ли ти ка, Бе о град
То ми слав Бран ко вић, «Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је и ре ли ги ја - са освр том 

на за кон ску ре гу ла ти ву и прак су», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 2/2007.
Ин тер нет сај то ви

http://www.flightpe dia.org/dis tan ce-ba nja-lu ka-bo snia-and-her ze go vi na-to-vla di-
vo stok-rus sia.htm

http://rus si an for ces.org
http://www.be li ef net.com/News/Po li tics/2004/07/Ge or ge-W-Bush-On-Fa ith.aspx
http://rt.com/po li tics/be re zovsky-church-pu tin-let ters-081
http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Bo ris_Be re zovsky_%28bu si nes sman%29
http://naj bo lji ci ta ti.blog.rs/blog/naj bo lji ci ta ti/ge ne ral na/2010/06/25/pa tri jarh-pa-

vle
http://www.sr bi u sve tu.org/sus/con tent/pa tri jarh_pa vle_po ru ke_%C5%BE i vot_

aneg do te
http://naj bo lji ci ta ti.blog.rs/blog/naj bo lji ci ta ti/ge ne ral na/2010/06/25/pa tri jarh-pa-

vle
http://www.huf fing ton post.com/2011/11/21/ma ri a no-ra joy-spain-pri me-mi ni ster-

sa me-sex-mar ri a ge_n_1106185.html
http://www.gu ar dian.co.uk/world/2011/nov/04/ire land-clo su re-va ti can-em bassy-

cat ho lic

Re su me
In this text we are go ing to deal with Ort ho dox vi ews of men-

ti o ned phe ho me na: clas hes, vi o len ce and to le ran ce. The im por tan ce 
of the  Ort ho dox re li gion in ke e ping the world pe a ce en su es from the 
well-known fact that the Ort ho dox re li gion is one of the most im por-
tant wit hin Chri sti a nity on the who le but thro ug ho ut the who le world 
as well. One of the most im por tant re li gi o us com mu ni ti es , pri ma rily 
be ca u se the Ort ho dox re li gion  is do mi nant one in an enor mo us part of 
our pla net. Lets only  con si der its ge o grap hic spread. Ort ho dox re li gion 
is a do mi nant dog ma from the outer most East of Asia, whe re only the 
Be ring sea se pa ra tes it from Ala ska, that is Ame ri can con ti nent. From 
that po int, it as a do mi nant re li gion ex tends up to the bor ders of Po land 
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and Ba nja Lu ka, the very he art of Euro pe. That spa ce co vers over 9136 
ki lo me ters of  un ce a sing air li ne Ort ho dox te ri tory.

For exam ple only Rus sia with 17 025 200 squ a re ki lo me ters is 
as spa ci o us as both USA and Ca na da. We al so must ke ep in our minds 
the fact  that US SR  be fo re its dow nfall had 22 000 000 of  squ a re ki lo-
me tres. Now days, Rus sia by agency of  va ri o us for mal con tacts ke eps 
clo se re la ti ons with the re pu blics of ex-US SR. That cle arly in di ca tes 
ge o grap hic spread of this part of the world and its po li ti cal im por tan ce 
as well. For exam ple, ex-So vi et re pu blic Ka zah stan has got

2 717 000 squ a re ki lo me ters  and the Ort ho dox be li e vers ma ke 
34 per cents of the who le po pu la tion. Apart from its de mo grap hic ba se, 
eco no mic po ten tial and mi li tary for ce of Rus sia pont out to the im por-
tan ce of this analyses. In De cem ber 2010 Rus sia dis po sed of 611 plat-
forms for la un ching  nuc le ar war-he ads. As of De cem ber 2010, the Rus-
sian stra te gic for ces in clu ded 611 stra te gic de li very plat forms, which 
can ca rry up to 2679 nuc le ar war he ads. The Stra te gic Roc ket For ces 
ha ve 375 ope ra ti o nal mis si le systems of fo ur types that can ca rry 1259 
war he ads. The stra te gic fle et in clu des 12 stra te gic mis si le sub ma ri nes. 
The ir 160 mis si les can ca rry 576 nuc le ar war he ads. Stra te gic avi a tion 
bom ber for ce con sists of 76 bom bers that can ca rry up to 844 long-
ran ge cru i se mis si les’’. Tho se facts for them sel ves tell us a lot abo ut 
the cur rent po ten tial for ce be ing in the hands of the ort ho dox world. 
Be a ring in our minds ge o grap hic spread of re li gi o us com mu ni ti es and 
com pa ring it to the ir mi li tary po wer we can no ti ce that the Ort ho dox 
world dis po ses of the se cond mi li tary po ten tial  in the world, right af ter 
the Pro te stants one. Thus it sur pas ses mi li tary po ten tial of the Cat ho-
lic, Con fu cian, Hin du and Isla mic re li gion. All of that pro ves that, if 
we study the re li gi o us vi ews of clas hes, vi o len ce and to le ran ce in the 
glo bal per spec ti ve, for the Po li to logy of re li gion and the ot her so cial 
sci en ces de a ling with this phe no me non the Ort ho dox com mu nity is the 
se cond in the glo bal world by im por tan ce. 
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