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** Рад је у окви ру про јек та „Раз вој прав ног си сте ма Ср би је и хар мо ни за ци ја са пра вом ЕУ 
(прав ни, еко ном ски, по ли тич ки и со ци о ло шки аспек ти)“ у 2014. го ди ни. На по ми ње мо 
да је овај рад удуховномсродству са на шим ра дом о Суспензијиправаполитиком и да 
та чи ње ни ца зах те ва њи хо во раз у ме ва ње као це ли не. И овај трен на ше ег зи стен ци је 
све до чи осе ћа ње да не де фи ни ше мо ми наш жи вот већ га не ве се ло и не у зви ше но де фи-
ни шу на ше оба ве зе. То је ци ви ли за циј ско, ге не рал но и лич но, оправ да ње да број рад них 
ча со ва у пи са њу овог ра да ни је сра зме ран за ни мљи во сти и зна ча ју те ме и на шем ен ту-
зи ја зму по во дом ове те ме. Овај рад ни је ни еви ден ти ра ње свих ре ле вант них аспе ка та, 
ни ски ца са др жи не овог пи та ња ко ји је сте и ко ји ће би ти сим бо ли чан за „дух“ ове ци-
ви ли за ци је. Ово пи та ње ни је значајно, чи ни нам се да мо же да бу де пресудно. Узи ма мо 
бу дућ ност за све до ка. Чи ни нам се да ово пи та ње је те же од пи та ња те о ди це је: ако ни је 
те же он да је са ви ше ре ал них, очи глед них по сле ди ца и по ка за те ља: не са мо пи та ње по-
ре кла зла, не го и пи та ње су здр жа но сти или не су здр жа но сти пре ма злу, пи та ње сми сла 
и вре ме на ко о пе ра ци је са под не бе ским ду хо ви ма, ка ко би ре као отац Та деј.
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След стве но на шој кон ста та ци ји да је про тив реч ност од ли ка 
исти не, а не ње на опо зи ци ја1), као још јед ну де дук ци ју ове те зе 
на во ди мо и да по сто је незаслуженезаслуге. По сто је у жи во ту, ма-
ње или ви ше фре квент ни, исто риј ски кон тек сти, објек тив не ко ор-
ди на те, апер со нал на ар хи тек ту ра зби ље ко ја не ко га не за слу же но 
фа во ри зу је. Је дан од при ме ра је и да ова те ма обез бе ђу је не за слу-
же ну по зор ност ex of fi cio ин те лек ту а ла ца, струч не и дру ге јав но-

1) Број ни су епи фе но ме ни ове те зе. Број ни су при ме ри про тив реч но сти као про це са старт-
не раз ли чи то сти и фи нал не мо гу ће хар мо ни за ци је те раз ли чи то сти. Ре ци мо, Све ти Са-
ва је би о ло шки син свог оца и ду хов ни отац сво ме оцу; Па вле, на грч ком зна чи ма ли 
чо век, а сва ко онај ко је пред Бо гом ма ли је сте ве ли ки чо век; рад ни сто Че хо ва је био 
у тзв. бе зу ред ном по рет ку; ака де мик Ек ме чић ве ли да да нас ан ти фа ши зам је фа ши зам; 
ми смо пи са ли о про фи та бил ним ал тру и сти ма и злим ху ма ни сти ма;по сто је па три от ске 
из да ји це (Ми ло ван Да ној лић), Ци га ни, ју на ци по е зи је Ми ке Ан ти ћа, има ју та чан стих 
да је нај те жа пра зна тор ба, а пе сник ве ли у исти ни том про тив реч ју да су нај чвр шћа вра-
та ко ја су ши ром отво ре на; со вјет ски ко смо на ут Га га рин је мо гао ви ше али ни је мо гао 
ма ње (мо гао је да бу де пи о нир ко смо са, али на до руч ку код ен гле ске кра љи це ни је ус-
пео ап со лут но тач но да ко ри сти сло жен си стем есцај га); Ра фа ел, тај принц сли кар ства, 
имао је ори ги нал ност ко ја се, пре ма Де ла кроу, те ме љи ла на пла ги ја ту, на по зајм љи ва њу 
иде ја дру гих сли ка ра. След стве но ре чи ма Св. апо сто ла Па вла (Римљ. 6,17-20), проф. 
Тро иц ки ве ли да су чла но ви Цр кве сло бод ни јер су ро бо ви пра ва (Сер геј Вик то ро вич 
Тро иц ки, Цр кве но пра во, Бе о град, 2011, 38). Пе снич ка сим фо ни ја про тив реч но сти је и 
у сти ху срп ског пе сни ка „про ста ку шо и плем ки њо мо ја.“ Под се ћа мо да не кад нај ма ње 
је нај ве ће: из Ви тла је ма, нај ма њег гра да у Ју де ји је до шло Спа се ње, Сми сао, Хри стос. 
У на став ку илу стро ва ња ва жно сти и вред но сти про тив реч ја по ми ње мо и да из нај го-
рег се ра ђа нај бо ље, из пу сти ње се ра ђа нај леп ши цвет му дро сти, у рав ни ци не ра сте 
цвет сло бо де, пу сти ња је из вор жи во та ду ха, или ка ко би Ни ко лај ре као: без гре ха не ма 
вр ли не, без смр ти не ма вас кр са а без Мој ков ца не ма Кај мак ча ла на. По бе да је по че так 
по ра за, кон фор је не при јат ност, хе до ни ја је он ко ло шка, а му ка је сми сле на и ве чи та 
ра дост. Не прав да убр за ва прав ду, као што је хри шћан ска за по вест да се љу би не при-
ја тељ и про тив реч на и исти ни та и це ло му дре на: у јед ној ди мен зи ји, при ја те љи су нам 
ма ње ко ри сни од не при ја те ља, јер при ја те љи сво јим по хва ла ма учи не да се ду хов но и 
мо рал но уле њи мо и по гор ди мо (под се ћа мо да је Тол стој био екс ко му ни ци ран из Ру ске 
Пра во слав не Цр кве и због ин те лек ту ал не гор до сти), а не при ја те љи чи не сво јим (не)
тач ним кри ти ка ма да де ак ти ви ра мо сво је ма не и ак ти ви ра мо сво је по тен ци ја ле, да се 
уса вр ши мо, да по ста не мо бо љи, иако им то ни је би ла на ме ра. Још јед на про тив реч ност 
о ко ри сно сти кри зе: по ла зе ћи од ети мо на (из вор не ре чи – на грч ком је κρίσις, krísis, пр-
во бит но зна чи ло „про це ну“, „ми шље ње“ – кри за је ме сто на ко јем би тре ба ло ак ти ви ра-
ти оруж је кри ти ке, од но сно за у зе ти онај став ко ји, од ба цу ју ћи пре да ју пред по сто је ћим, 
те жи да се пре стро ји на но вим осно ва ма.



СлободанИ.Панов ЈУЖНИТОК–„ДЕТАЉ“ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

103

сти про ду ко ва не по прин ци пу ин сце ни ра не спон та но сти, јад них 
ме ди ја (ка ко ка же ака де мик Д. Ба ста2)) или дре си ра них ме ди ја (реч 
Чом ског), па жњу спон зо ри са них/пла ће них ен ту зи ја ста3), злих ху-
ма ни ста4), про фи та бил них ал тру и ста,5) „над ни ча ра зла“... У вре-
ме од лич них глу ма ца вр ли на, вре ди се под се ти ти Ни че о вог ста ва 
о по зи мо рал но сти: да пот чи ња ва ње мо ра лу мо же да бу де роп ско, 
та што, ко ри сто љу би во,6) ре зиг ни ра но, чин оча ја ња, са мо по се би 
пот чи ња ва ње мо ра лу не мо ра да бу де мо рал но.7) Да кле, оним чи-
та чи ма ко ји су мо ти ви са ни не на уч ним, већ про фе си о нал ним не ху-
ма ни змом, чи та чи ма ко ји ни су из све та сло бо де, већ из не све тих 
слу жби, они ма ко ји чи та ју из хе те ро ном них слу жбе них по бу да, 
они ма ко ји ни су до шли не го су до ве де ни - јед на ко ри сна ин фор-
ма ци ја да смо овај рад пи са ли у ста њу озбиљ ног цајт но та8) (Ово 

2) В. Пе чат, бр. 293/2013.

3) При сут них у до ма ћем ино стран ству, ка ко би Ру си ре кли домазарубежом.

4) Тзв ху ма ни тар ци су вр ло че сто оба ве штај ци, ка же управ ник, са ве ли ким ис ку ством, 
јед ног ме ђу на род ног за тво ра код нас.

5) Сло бо дан И. Па нов, ИЛЛЮЗИЯГУМАНИЗМА, Сбор ник ма те ри а лов V (XII) Ме жду на-
род ной на уч ной кон фе рен ции "Пра во вое обра зо ва ние - Гра ждан ское общ е ство - Спра-
ве дли вое го су дар ство", Ке ме ро во, Рос сия, 2011 го да, стр. 3-11.Џон Стју арт Мил је 
ве ро вао да је ча стан и пле ме нит ка да је тра жио осва ја ње Ин ди је. Ор вел у уво ду Живо
тињскефарме ве ли да је тај ро ман са ти ра то та ли тар не др жа ве, али и да се „сло бод на 
Ен гле ска не раз ли ку је мно го“, в. ин тер вју Но а ма Чом ског, „Су ђе ње у Ха гу је би ло фар-
са“, Политика, 8. мај 2006. По др жа ва ју ћи агре си ју у Ин ди ји (и за рад ма сов не про из-
вод ње стра те шке ства ри – нар ко ти ка), Мил је твр дио да ће се Ен гле ска „ако је агре си ја 
бар бар ских си ла при си ли на рат“, ода на ми ру не се бич но жр тво ва ти и пло до ве по де ли ти 
са це лим чо ве чан ством, „па та ко и са бар ба ри ма ко је по ко ра ва и уни шта ва упра во ра ди 
њи хо ве до бро би ти“, Н. Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, стр. 56, на ве де но пре ма: др 
Жељ ко Си мић, Преображајитоталитарнесвести,пролегоменазасоциологијусазна
ња, Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе о гра да, Бе о град, 2006, стр. 454–455. Као, нек да-
шњи, а да нас у из бор но вре ме ни кад при ме њи ван, при мер про фи та бил ног ал тру и зма је 
при мер из ста рог Ри ма, где је со ци јал на по моћ да ва на не нај си ро ма шни ји ма, не го са мо 
они ма са пра вом гла са. Мо дер ни ји при мер о злим ху ма ни сти ма: фран цу ски ху ма ни сти 
до би ли су осам го ди на за тво ра због по ку ша ја от ми це 103 де те та из Ча да. Ху ма ни сти су 
твр ди ли да су ова си ро чад из рат ног под руч ја Су да на и да они же ле да их ле че, а ис тра га 
је утвр ди ла да су из Ча да, да има ју ро ди те ље и да је на ме ра ху ма ни ста би ла да про да ју 
усво је ну де цу у Фран цу ској (це на: 2.000 евра за де те), в. http://www.vi je sti.hr од 28, 29. 
ли сто па да 2008. На Ха и ти ју ре при за „про фе си о нал них чим бе ни ка ху ма ни зма“, В. По-
по вић, „Де те за 50 до ла ра“, Печат, бр. 101/2010, стр. 46. 

6) Илу стра ци ја мо дер ног мар ке тин га „ху ма ни зма“: у јед ној моћ ној др жа ви по ли ци ја за-
у ста вља са о бра ћај да би две пат ке пре шле ауто пут (по ка зав ши див ну сен зи бил ност за 
до ма ће жи во ти ње – ТВ Пинк, Днев ник у 19.30 од 1. ма ја 2008), али не ма сен зи би ли тет 
за од го вор ност за ма сов на стра да ња же на и де це од Ви јет на ма до Ира ка.

7) Ни че,Освит, Рад, Бе о град, 1979, стр. 29 и 33.

8) Ди је го Фу за ро у „Пе ча ту“ пи ше о фе ти ши зму и ни хи ли зму жур бе: „Жур ба је рђа ви са-
вет ник“, ка же ита ли јан ска по сло ви ца. Жур ба, убр за ње, бр зи на, по ма ма: ето ши фре, на 
вре мен ском пла ну, епо хе веч не са да шњо сти у ко јој све мо ра стал но да се ме ња да би 
све оста ло исто. Жур ба и ак це ле ра ци ја су не са мо вре мен ске функ ци је ка пи та ли стич ког, 
да нас хе ге мо ни стич ког си сте ма. Оне су и те мељ ни усло ви, иде о ло шки све, са мо не не-
у трал ни.
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је вре ме суп тил не добровољне ка пи ту ла ци је Чо ве ка, вре ме од ри-
ца ња од кон сти ту тив ног гла го ла Људ ско сти, ово је вре ме цајт но та 
као вла да ју ћег про јек то ва ног осе ћа ја и обра сца ци ви ли за ци је. Ни-
је слу чај но да нас ре ду ко ва на Па ска ло ва де фи ни ци ја о чо ве ку као 
тр сци ко ја ми сли (Од роп ства људ ског те ла ефи ка сни је и лак ше 
је роп ство ње го вог ду ха, ве ли Фих те). Са да је чо век са мо тр ска 
–сим бол за ви сно сти и не мо ћи и пред по ве тар цем, нек мо ли пред 
бу ром не ке не во ље и моћ ни ка зла. За ни мљив је кон стру и сан па рок-
си зам: да нас се чо ве ку, ко ји у сво јој ег зи стен ци јал ној без спо чве-
но сти – не у ко ре ње но сти не ма вре ме на да ми сли, га ран ту је пра во 
на (из ра жа ва ње) ми шље ња. Као ка да би Ески ми ма ме ђу на род на 
за јед ни ца га ран то ва ла пра во на то плес или пра во на фри жи дер9)) и 
без објек тив не мо гућ но сти да овом вр ло ре чи том детаљу су шти не 
са вре ме не ци ви ли за ци је по све ти мо за слу же ну па жњу. Да кле, не за-
слу же но смо при ви ле го ва ни по зор но шћу, не за слу же но хо но ри са ни 
па жњом, а узрок па жње ни је у на шем скром ном ра ду, већ у зна ча ју 
те ме ра да.

Уз гред ка за но, по сто је и незаслужене незаслуге: не по јав-
ност, не е ви ден ти ра ње вр ли не, скрај ну тост вред но сти, ано ним ност 
пле ме ни то сти, го во ре ње о ла жном и ћу та ње о пра вом, иле гал ност 
исти не – као су шти на јед ног ису ви ше ду го при сут ног мо де ла ег зи-
стен ци је по је дин ца и ма се /хор де (без, по себ ног, пре те ри ва ња ка за-
но), а не ле по те ег зи стен ци је чо ве ка и дру штва. Не ка да је не а фир-
ма ци ја вр ли не би ла по сле ди ца слу ча ја (ма да се ка же да не по сто ји 
слу чај, већ са мо не са зна ти узрок), а са да у мо дер ној ци ви ли за ци ји 
не а фир ма ци ја вр ли не је по сле ди ца си сте мат ског и ди сци пли но-
ва ног ди зај ни ра ња ду ха и дик ти ра не ма сов не про из вод ње бла зи-
ра них или срећ них ро бо ва. По твр ду о слу чај но сти не а фир ма ци је 
вр ли не у исто ри ји по твр ђу је сле де ћа при ча: не ка да дав но, сва ка ко 
из ве сно вре ме по сле 14. апри ла 1452. го ди не, у јед ном ита ли јан-
ском се лу жи ве ла су два од лич на сли ка ра ко ји су има ли до го вор да 
на из ме нич но јед ног да на је дан сли ка а дру ги иде у лов и под ми ру-
је ег зи стен ци јал не по тре бе. Јед ног да на кроз се ло про ђе ло кал ни 
го спо дар и при ме тив ши од лич не сли ке, по ве де јед ног сли ка ра код 
се бе у дво рац. Име тог сли ка ра је ван брач ни Ле о нар до да Вин чи, а 
име дру гог, јед на ко до брог сли ка ра, је за на век оста ло у та ми исто-
ри је.

9)  Сло бо дан И. Па нов, Вас пи та ње и Услу жно пра во, Збор ник ра до ва „Пра во и услу ге“, 
уред ник проф. др Ми о драг Ми ћо вић, Кра гу је вац, 2012, стр. 25, 26.
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ОБЈАШЊЕЊЕНАСЛОВА

Пред мет овог ра да је дво ком по нен тан: са др жи пред мет ана-
ли зе и ма ги страл ну атри бу ци ју тог пред ме та: као де та ља (ка за но 
у пу ној иро ни ји) ло ци ра ног у си сте му иде ја и прак си, у кон цеп ту 
за ми сли и зби ља, у си стем ском ко ор ди нат ном си сте му ко ји се у 
мо дер ним ме ди ји ма зо ве ци ви ли за ци ја. Не спор но је да на слов ра да 
кон та ми ни ран ре дук ци о ни змом. 

На и ме, ру ски енер гет ски век то ри су, за са да, тро смер ни, тј. 
има ју три прав ца: Южный по ток, So uth Stre am, упр кос нај бо ље 
ин фор ми са ном В92, да „Ру ско-ита ли јан ски га со вод Ју жни по ток 
нај ве ро ват ни је ће за о би ћи Ср би ју, об ја вио је бе о град ски сајт Енер-
џи об зер вер“10), ипак про ла зи кроз Ср би ју. Ни је по треб но пи са ти о 
све у куп ном зна ча ју ове ру ско-срп ске енер гет ске чи ње ни це (обез-
бе ђе ње прет по став ки раз во ја, ма сов на за по сле ност; за ра да због 
тран сфе ра и скла ди ште ња; имли цит ни и екс пли цит ни зах тев за 
хар мо ни јом, са рад њом, из ве сно шћу и ста бил но шћу др жа ва и на-
ро да...). Вред ност ин ве сти ци је је 16-20 ми ли јар ди евра, а фи нан-
си је ри су ру ска фир ма Га спром са 50%, ита ли јан ска Ени са 20% и 
не мач ка Вин тер шал и фран цу ска ЕДФ са по 15%. 

Дру ги ру ски енер гет ски век тор је Северниток, ко ји је по чео 
са ра дом 2011. го ди не. То је га со вод од ле њин град ске обла сти (град 
Ви борг) до Не мач ке. Га со вод Се вер ни ток је нај ду жа тра са ко ја иде 
ис под мо ра - Бал ти ка. Ду жи на га со во да је пре ко 1200 ки ло ме та ра. 
Овом тра сом се из бе га ва про блем/не си гур ност ра ни јег тран спор та 
пре ко те ри то ри је са да шње Укра ји не, зе мље фрак ту ри са ног фу ту ра, 
на осно ву де мо крат ских опе ра тив них рад њи бан де ри ста. 

Као по твр да чуд не ко ри сно сти и вред но сти/зна ча ја сти хо ва и 
пе снич ког со лип си зма, на во ди мо и чи ње ни цу по сто ја ња још јед не 
ма ги страл не тра се га со во да. На и ме, след стве но сти ху јед ног пе-
сни ка да Тријемерасразмерествари, тре ћи ма ги страл ни век тор 

10) сајт В92 од 6.12.2007. По во дом овог ци та та, ва ља да се утвр де сле де ће исти не: 
 ове ви зи о нар ске ре че ни це су на пи са не на слу жбе ном пи сму у Ср би ји, иако Устав Ср би је 

ве ли дру га чи је; око атри бу ци је вла сни штва га со во да би ло би коректније и у ду ху уре-
ђи вач ког то на ли те та де фи ни са ти вла сни штво као ита ли јан ско-ру ски га со вод; уред ник 
је про пу стио да бе о град ски сајт укра си исти ни тим ква ли фи ка ти вом да је реч о не за ви-
сном, вр ло не за ви сном сај ту (мо жда би то био пле о на зам јер та кви ме диј ски ин стру мен-
та ри ји су, не нај че шће, не го је ди но не за ви сни, не са мо у на шем ло ка ли те ту).Energyob-
ser ver, од лич но ин фор ми сан, пе си ми стич ки или оп ти ми стич ки ка же да Бу гар ска гу би 
ин те рес за га со вод Ју жни по ток, пре но се ћи ко мен тар из Из ве сти је, ру ског ли ста, тј. 
ли ста ко ји из ла зи у Ру си ји. Оп ти ми зам у из ве шта ва њу на ову те му ви дљив је и у на сло-
ву „Укра јин ски џо кер у га со во ду Ју жни ток“, јер Укра ји на мо же озбиљ но да ути че на 
из град њу овог га со во да; у на сло ву да „Ју жни ток ни је кон ку рен ци ја га со во ди ма Та нап 
и На бу ко“; у на сло ву да „Ко со во И МЕ ТО ХИ ЈА, ис пра вља мо, хо ће ТАП, а не Ју жни 
ток“... - в. EnergyOb ser ver.com.
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је Га со вод Си бир - Ти хи оке ан, ко ји ре а ли зу је Тран сњефт, нај ве ћа 
нафт на ком па ни ја у све ту. Пре ма Пред сед ни ку Ру си је Пу ти ну, овај 
га со вод омо гу ћа ва из воз енер ге на та у Ки ну, Ја пан, Сад, Ј. Ко ре ју, 
Син га пур, Фи ли пи не и Тај ван.

Енер гет ска без бед ност и снаб де ва ње Евро пе наф том и га сом 
из ка спиј ског ба зе на и из Сред ње Ази је је сте ди рек тан су дар ин те-
ре са Ру си је и Сад, кон фликт ин те ре са где је на су прот На то пак ту 
- Са вез Ру си је11), Ки не, Ира на, Ин ди је... Украт ко: Ки на има нај ве ће 
де ви зне ре зер ве у све ту, га рант је фи нан сиј ске ста бил но сти САД 
јер има 1500 ми ли јар ди до ла ра у об ве зни ца ма аме рич ког др жав ног 
ду га. Као де таљ енер гет ске сце не Ки не на по ми ње мо да се гра ди 
наф то вод и га со вод у Ка зах ста ну ко ји има 1/5 свих из во ри шта наф-
те. Ки на има, као и Ру си ја, из ве стан ути цај и у Мон го ли ји ко ја има 
1,3 ми ли о на то на ура ни ју ма а ње на те ри то ри ја је по ло ви на Евро пе, 
док је број ста нов ни ка 2,7 ми ли о на (као Бе о град са Ве ли ком Пла-
ном, ка за но ша љи вим то ном). У сред њој Ази ји по сто ји из ре ка: ако 
хо ћеш да одеш - учи ен гле ски, ако хо ћеш да оста неш – учи ки не ски 
је зик. Са рад ња у окви ру Шан гај ске ор га ни за ци је, хар мо ни зо ва ће 
ин те ре се ве ли ких др жа ва, а и Ја пан има од ре ђе ни ути цај на ин тен-
зив ни ју ру ско-ки не ску са рад њу.

Пре но си мо је дан став12): „По што је Ис точ ни про је кат при-
ка зан, и ти ме и отво рен за спољ ни свет (из ме ђу оста лог и на са-
ми ту у Вла ди во сто ку 2012. го ди не), Ру си ја на ста вља да тра га за 
нај по у зда ни јим парт не ри ма, из ме ђу оста лог и они ма ко ји хо ће да 
уче ству ју у ре ин те гра ци ји ње ног ги гант ског про сто ра. То је ло ги-
ка ко јом се ру ко во ди Ру ска Фе де ра ци ја у фор ми ра њу стра те ги је 
нај бит ни јих ру ских игра ча: нај ве ће нафт не кор по ра ци је су це во-
во дом по ве за ле Си бир са оба лом Ти хог оке а на; у пла но ви ма Га-
зпро ма и да ље ва жно ме сто за у зи ма га си фи ка ци ја Ис точ них де ло ва 
зе мље; „Ру ске же ле зни це“ пла ни ра ју да из вр ше ре кон струк ци ју и 
оса вре ме њи ва ње Тран сси бир ске же ле знич ке ма ги стра ле и БАМ-а 
(тј. Бај кал ско-Амур ске ма ги стра ле – же ле знич ке пру ге ко ја иде 
прав цем Ис точ ни Си бир – Да ле ки Ис ток); до не ти су про гра ми за 
раз вој ави ја ци је оп ште на ме не... До бре пер спек ти ве се отва ра ју да-
љем раз во ју Се вер ног мор ског пу та: из лаз на азиј ска тр жи шта ком-
при мо ва ног при род ног га са Си би ра, из град ња но вих фа бри ка за 
ком при мо ва ње га са на Са ха ли ну и у При мор ју. Осим то га, ис точ на 

11) Но ви си стем упра вља ња ба ли стич ким ра ке та ма Воз зва ние мо же да ме ња пра вац и то-
ком ле та и не пред ви дљи вост тра јек то ри је ле та ра ке те чи не не мо гу ћим ње го во пре сре-
та ње и си стем про ти вра кет не од бра не гу би сми сао: де таљ ни је, ВО ЕН НЫЕ НО ВО СТИ, 
Об зор во ен но-по ли ти че ской об ста нов ки в ми ре,ВОЗ ЗВА НИЕ" ЦИ ФРО ВАЯ СИ СТЕ-
МА УПРА ВЛЕ НИЯ ЯДЕР НЫ МИ РА КЕ ТА МИ.

12) Ви де ти: www.va se ljen ska.com 
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пред у зе ћа ко ја се ба ве ком при мо ва њем при род ног га са су од пред-
у зе ћа вој не ин ду стри је до би ла ве ли ке др жав не на руџ би не. Све ви-
дљи ви јег и ути цај ни јег ко ор ди на то ра еко ном ске ак тив но сти пред-
ста вља Ми ни стар ство Ру ске Фе де ра ци је за раз вој Да ле ког Ис то ка 
чи ји се штаб на ла зи у Ха ба ров ску, а ко је је осно ва но у ма ју 2012. 
го ди не. Ус пут, осла ња ње Ру си је на др жав ни сек тор у ње ном Ис-
точ ном про јек ту у азиј ским зе мља ма АТР-а на и ла зи на мно го бо ље 
раз у ме ва ње не го еко ном ско по сло ва ње тих истих ру ских струк ту ра 
на тр жи шти ма за пад них зе ма ља, где су оне че сто дис кри ми ни са не. 
Са да шње кре та ње Ру си је пре ма Ис то ку ни је слу чај но про пра ће-
но по сте пе ном об но вом ње них ли дер ских по зи ци ја на пост со вјет-
ском про сто ру. По че так ре а ли за ци је кон цеп ци је Евро а зиј ског еко-
ном ског са ве за и осни ва ње Ца рин ског са ве за, Ис точ ном про јек ту 
да ју до пун ску те жи ну, јер до зво ља ва ју да се ра чу на и на ефе кат 
ве ли чи не, на до пу ну де мо граф ског по тен ци ја ла, на све жу при ват-
ну ини ци ја ти ву, па и на по ве ћа ње по ве за но сти про сто ра ко ји спа ја 
оба лу Ти хог оке а на са цен трал ном Евро а зи јом – Ура лом, За пад ним 
Си би ром и Ка зах ста ном.“ “Га спром” је спре ман да са Ки не зи ма 
гра ди га со вод “Ал тај” од око 14 ми ли јар ди до ла ра ко ји би се бр зо 
ис пла тио. Ки на пла ни ра да 2020. тро ши око 400 ми ли јар ди ку би ка 
га са. По ло ви ну ће ку по ва ти у ино стран ству.“ Зна се ком.

Све ове чи ње ни це о си бир ском га со во ду, ко ји ко шта око 25 
ми ли јар ди до ла ра, ко ји је при ро дан по крет Ру си је ка Ис то ку, а је 
узро ко ван и стаг на ци јом европ ске при вре де, и ко ји ће оса вре ме-
ни ти ги гант ски про стор Ру си је, тј. ис то ка Ру си је, де фи ни ше или 
ре де фи ни ше и зна чај Ју жног то ка.

Јужниток је де таљ у овој ци ви ли за ци ји. На да ље у тек сту 
ви де ће мо да је де таљ он то ло шки сим бол и да ка рак тер ци ви ли за-
ци је од ре ђу је ње го ву суд би ну. 

У жи во ту и у пра ву не ма де та ља. Де таљ је сим бол исти не и у 
ње му је кон ден зо ва на су шти на. Ра ни ји, за ко ју се кун ду, ис ко рак на 
ко ло во зу, пе ша ка мо же бол но да под се ти да не ма де та ља у жи во ту, 
а прав ни ка не ки ре ле ван тан а не при ме ћен де таљ мо же да де фи ни-
ше као по бед ни ка или гу бит ка у прав ном про це су. Афе ра Во тер гејт 
је от кри ве на по мо ћу де та ља (део се ло теј па на бра ви кан це ла ри је 
де мо кра та), а нај мла ђи док тор Ци вил ног и Цр кве ног пра ва – Ка за-
но ва, на мол бу јед ног ве ли ка ша да ре ду ку је сво ју при чу о по зна том 
чи но деј ство ва њу и да го во ри без де та ља, ре као: Али,Вашепревас
ходство,суштинајеудетаљима.

Тзв. јав ност и дре си ра ни ме ди ји, ка ко би ре као Чом ски, има-
ју на ра тив да ци ви ли за ци ја у свом нео спо ри вом/ак си о мат ском сја ју 
не са мо да за слу жу је, не го и на ре ђу је/зах те ва ди вље ње. Опо зит ни 
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став о тер ми ну ци ви ли за ци ја демократски обез бе ђу је кри ти ча ру 
ста тус па ри је. У на шем раз у ме ва њу, ци ви ли за ци ја је тех нич ко по-
стиг ну ће ко је је, ско ро, вред но сно не у трал но13) (уз мо гућ ност по-
ле ми ке). Ми смо не са мо сим па ти зе ри не го и де лат ни са ве зни ци 
јед не дру ге ре чи, са др жи не, сми сла, вред но сти. Ми смо са ве зни ци 
кул ту ре као ду хов ног по стиг ну ћа. Вла да ви на пра ва је, мо жда, у те-
о риј ској ар хи тек ту ри сфе ра кул ту ре, а не сфе ра ци ви ли за ци је. Да-
кле, не чи ји хи по те тич ки суд о не ци ви ли за циј ском по на ша њу нас 
чи ни, ми ни мал но, рав но ду шним, уз про прат ни осе ћај да опра шта-
мо јер се не зна шта се го во ри и чи ни. Опо зит но то ме, по хва ла за 
кул тур но по на ша ње во зди же. 

ПРАВОСЛАВНИПРИНЦИПИ
Да ли се уго вор де фи ни ше по ве ков ној прав ној фор му ли као 

сим фо ни ја во ља две стра не или је у мо дер ној бе сми сле ној ва ри јан-
ти уго вор са гла сност и тре ће не ек спо ни ра не, не по зна те, не зва не 
а сва ка ко има нент но на сил не тре ће стра не? Да ли ова он то ло ги ја 
не из бе жне тре ће стра не уго во ра ва жи и ако је то про тив во ље тран-
спа рент них уго вор них стра на? Да ли ова ква мо дер но-де мо крат ска, 
еуни јат ска де фи ни ци ја уго во ра по шту је ми ни мум де мо крат ских 
вред но сти, да ли је то од бра на вр ли не или дик тат сла ба шних др-
зни ка и да ли се ти ме уве ћа ва прав на си гур ност? Мо же се по ста-
ви ти и пи та ње да ли је то у крај њем ин те ре су тре ће стра не? И још 
јед но вр ло за ни мљи во пи та ње: да ли се број има нен тих а до ми-
нант них не ви дљи вих уго вор них стра на мо же ре ду ко ва ти и фи на-
ли зи ра ти бро јем три? Шта ће би ти ако се по ја ви, ре ци мо, че твр та 
стра на у уго во ру? Ка ква је суд би на за пад њач ких де спо ти ја, на при-
мер, де мо крат ског фа ши зма14)?

Прав на ци ви ли за ци ја по зна је уго вор у ко рист тре ће стра не. 
Да ли је мо гућ уго вор на ште ту тре ће стра не? Ако тре ћа стра на 
бу де оште ће на, он да су кла сич ни прав ни ме ха ни зми за шти те ње-
ног ин те ре са ле ги ти ма ци ја за ту жбу због ап со лут не или ре ла тив не 
ни шта во сти. Ниг де у до са да шњој прав ној ци ви ли за ци ји, ко ја ни је 
би ла си ро ма шни ја прав дом и ло ги ком од са да шње прав не де мо-
кра ту ре, да се из ра зи мо еуфе ми стич ки, ни је би ло мо гу ће да тре ћи 
не у го вор ни или ва ну го вор ни су бјект зах те ва ре ви зи ју уго во ра или 
упо до бља ва ње са сво јим сед мим или тре ћим па ке том. Ни ка да тре-

13) То што сва ко мо дер но фи зич ко ли це има мо бил ни те ле фон, не чи ни га му дри јим од 
грч ких ми сли ла ца. Уз гред, ин во лу ци ја ду ха је очи глед на по ре ђе њем ду хов них ви си на 
ра ни јих, на при мер – грч ких, ми сли ла ца у од но су на са да шње про фе си о нал це/ин те лек-
ту ал це у овој сфе ри. Ни че је го во рио исти ну да је илу зи ја да се да нас бо ље зна исти на.

14) Ви де ти на слов ну стра ну Печата 308/2014: ЕУ пир у Укра ји ни – де мо крат ски фа ши зам 
са пот пи сом Бри се ла.



СлободанИ.Панов ЈУЖНИТОК–„ДЕТАЉ“ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

109

ћи са мо на мет ну ти ен ти тет ни је био ре фе рен тан за за кљу че ње, ту-
ма че ње и спро во ђе ње уго во ра из ме ђу две стра не. Пре ци зни је ка за-
но: ни је прав но ре ле ван тан/ре фе рен тан, али са аспек та ар гу мен та 
силе ства ри мо гу да бу ду ре ла ти ви зо ва не. 

Пре ма ес ха то ло ги ји пра ва, пре ма ве ков ним прав ним пра ви-
ли ма, тј. пре ма пра ви ли ма ко ја су има нент ност пра ва, ути цај тре-
ћег ва ну го вор ног су бјек та мо же да се ква ли фи ку је и као при ну-
да или прет ња. Под се ћа мо да при ну да и прет ња по сто је ако је у 
кон крет ном слу ча ју при су тан не до зво љен ути цај на уго вор ну во-
љу, без об зи ра на са вр ше ност и ко смич ку уз ви ше ност, до ка за ну и 
ле по том15) чим бе ни ка, стра не ко ја чи но деј ству је са при ну дом или 
прет њом. Да кле, и са вр ше ни су бјект мо же да учи ни не са вр ше ни 
акт – прет њу или при ну ду. При мер је ху ма ни стич ко при ја тељ ско 
бом бар до ва ње јед не др жа ве. Већ по ме ну та По но мар је ва на во ди да 
су европ ски чи нов ни ци од ди пло мат ских алу зи ја и же ља пре шли 
на отво рен дик тат, тра же ћи пре и спи ти ва ње уго во ра о из град њи 
"Ју жног то ка", што пред ста вља нај ба нал ни ју прет њу и уце ну. Мо-
но пол, на ме та ње ста во ва и уго во ра је уни вер зал на, ре при зи ра на 
вред ност ЕУ: ко тр гу је са Ца рин ским са ве зом – са Ру си јом, Бе ло-
ру си јом, Ка зах ста ном, а и Јер ме ни јом, Ира ном - не мо же да тр гу је 
са ЕУ. 16)Под се ћа мо: Ца рин ски са вез17) - Та мо жен ный со юз в рам-
ках Евра зи й ско го эко но ми че ско го со о бщ е ства има 170 ми ли о на 
љу ди, пе ти ну свет ских ре сур са, 15 од сто свет ског коп на и пред ста-
вља кон фе де ра ци ју на еко ном ским ве за ма.18)

По ста вља се и ово прав но пи та ње: да ли и да ље ва жи пра-
ви ло да је уго вор за кон за стра не или за кон по ста је, да кле, при-
нуд ност сти че, тек ако не ко тре ћи не ка же дру га чи је? Да ли је но-
ва де мо крат ска де фи ни ци ја уго во ра да је уго вор са гла сност из ја ва 
во ља две стра не, у кон ди ци о на лу да то не љу ти не тран спа рент ну, 
не по зва ну а са мо зва ну ре фе рент ну стра ну, на ду го вор ног су бјек та, 
тач ни је на ду го вор ног су бјек та сва ког и свих уго во ра? Да ли све и 
да ни је из ре че на а сна жно при сут на иде ја на ду го вор ног су бјек та 
сва ког уго во ра, ми ни мал но или мак си мал но ко ор ди ни ра са те о ри-
јом о над чо ве ку, те о ри јом ро ђе ном и сим па ти са ном на од ре ђе ном 
де лу Ста ре да ме? Код хри шћа на, пре ма оцу Ју сти ну По по ви ћу, бу-

15) За ни мљи во је ис тра жи ва ње о ва же њу ста ро грч ког прин ци па ка ло ка га ти је и ва же њу ми-
сли До сто јев ског да ће ле по та да спа си свет. Ка ко се бри сел ска ад-ми ни стра ци ја укла па 
у ову те зу?

16) Печат бр. 304, стр. 38 и 39.

17) О ин те ре со ва њу Изра е ла за Ца рин ски са вез, Пе чат 303/2014, стр. 17.

18) www.vedоmosti.ru.
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дућ ност од ре ђу је исто ри ју, а код не ких дру гих су бје ка та мо жда ће 
про шлост де фи ни са ти бу дућ ност.

Ако би се и на дру ге прав не си ту а ци је при ме ни ла ова прав на 
ло ги ка, тач ни је прав на бе сми сли ца фор си ра на у мо дер ним кра је-
ви ма ове ту жне Пла не те, о уго во ру као кон ди ци о нал ном из во ру 
пра ва и ду жно сти, тј. уго во ру ко ји је у ста њу пен ден ци је док га 
не одо бри моћ ни са мо зва ни ва ну го вор ни или на ду го вор ни су бјект, 
он да је сми сле но, у ап со лут ној бе сми сле но сти, и ово пи та ње: да 
ли, ре ци мо, брак као са гла сност му жа и же не је сте пу но ва жан са мо 
ако га одо бри моћ ни, стро ги а не пра ви чан ком ши ја ко ји, при том, 
има и не ких ин те ре сних, естет ских, чул них ам би ци ја за лир ским 
ин те гра ци ја ма са, ре ци мо, му жем (то је мо де ран не па три јар ха лан 
при мер)? Да ли, ре ци мо, ин спи ри са ни истом бе сми сле ном ло ги-
ком мо дер не или пост-мо дер не, уго вор о ку по про да ји ста на без 
еле мен та ино стра но сти из ме ђу куп ца Пе тро ви ћа и про дав ца Јо ва-
но ви ћа ва жи са мо ако га одо бри, тј. са мо ако ње го ву ре ви зи ју не 
зах те ва јед на ко ква ли те тан по то мак Га ри Ку пе ра, Џо на Веј на или 
Бу фа ло Би ла или ше ри фа из шер вуд ске шу ме или Тил Ој ленг шпи-
ге ла? Свим ср цем гла са мо за Ти ла19).

Ре ви зи ја или ини ци ја ти ва за ре ви зи ју или, нај го ре, зах тев за 
ре ви зи ју од ва ну го вор ног/на ду го вор ног су бјек та по ни шта ва те ме-
ље прав не кул ту ре, то је ди вер зи ја прав не/уго вор не ло ги ке, то је 
ан ти прав на иде ја ко ја из ла зи из пра ва и де струк тив но се ло ци ра у 
сфе ру си ле не пра ва, у при вид пра ва и зби љу дик та ту ре. 

Прет ход ни део ра да је о ар гу мен та ци ји за пе си ми зам. Ипак, 
то ни је фи нал но ста ње ду ха и жи во та. Не во ље су знак при ја тељ-
ства Бо жи јег. Све ти Оци ка жу да онај ко не ма не во ље је за бо ра-
вљен од Бо га. Све ти Исак Си риј ски ве ли да су не во ље да ро ви, јер 
по сле мно гих не во ља би ва ју и уте хе, а ко про ла зи без не во ља – по-
бе ђу ју га стра сти. Не во ља је шко ла тр пље ња. Го спод не во ље ша-
ље из љу ба ви и ра ди на шег спа се ња..20)„...Тво је стра да ње ни ка да не 
мо же да пре ђе ме ру... Ка да лон чар зна ко ли ко тре ба др жа ти ло нац 
у ог њу да се ис пе че а да не пр сне, ка ко не би Бог знао ме ру на ших 
стра да ња“? – ка же Вла ди ка Ни ко лај.21) 

19) Тил је има ги нар ни на род ни ју нак ко ји сво јом на род ском ло ги ком над му дру је уче не, тј. 
ума њу је не моћ обич ног се љач ког све та пред ба ха тим го спо да ри ма, оду шак ма лог чо ве-
ка. Име Ој лен шпи гел је на ста ло од ре чи Ој ле/Eule - со ва и Шпи гел/Spi e gel – огле да ло, 
да кле у пре не се ном зна че њу реч го во ри о то ме да чо век у огле да лу не ви ди сво је ма не 
као ни со ва сво ју ру жно ћу. Сли чан (због на род не му дро сти) а вр ло раз ли чит (због па-
три о ти зма) Ти лу је Ко чи ћев Да вид Штр бац.

20) Пре по доб ни ста рац Ма ка ри је Оп тин ски, Реч ник спа се ња, Бе о град, 2007, 243, 247.

21) Вла ди ка Ни ко лај, Ми сли о до бру и злу, Пе тров град, 2002, 71.
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Иако и пра во сла вље у исто риј ској ре а ли за ци ји (Бер ђа јев) 
има сво јих обла ка22), у тој ду хов но сти на ла зи мо спа со но сне прин-
ци пе23). На во ди мо, овом при ли ком, са мо осам прин ци па. Бер ђа јев 
ка же да смо, не од гор дог Про ме те ја, не од Мо но о вог сле пог слу-
ча ја или Ка ми је вог ап сур да, већ од Бо га по зва ни да бу де мо Бог-да 
бу де осми дан ства ра ња24).

Пре ма Ев до ки мо ву, "Пра во сла вље је у су шти ни Жи вот и 
пре ва зи ла зи сва ку де фи ни ци ју: Дођи и види - ка же отац С. Бул-
га ков сва ком чо ве ку до бре во ље. Пра во сла вље је нај ма ње нор ма-
тив но, нај ма ње пре во ди во у пој мо ве и тај ес ха то ло ги зам је пра-
во сла вље са чу ва ло од при ти ска се ку ла ри зо ва ног све та, учи нив ши 
да не по зна је мо дер ни зам, про гре си ви зам... Да на шњи по вра так 
за пад ња ка из во ри ма ори јен тал не па три сти ке по ка зао је ко ли ко су 
оп ту жбе про тив Пра во сла вља да је по ста ло му зеј, му ми фи ко ва но 
те ло, у ства ри не ра зу ме ва ње сла бо оба ве ште них или зло на мер них 
на уч ни ка..."25)

Ти прин ци пи су: 
1.Духовност. Ду хов ност је све сно опа жа ње или до жи вља-

ва ње бла го да ти Бо жи је где ду хов ни су бјект по но во за до би ја сво је 
плем ство. То је су штин ски про цес обо же ња. За Гри го ри ја Ни ског/
Гри го ри је из Ни се, ду хов ност прет по ста вља не пре ста но на пре до-
ва ње (епек та за) и успе ва ње у бес ко нач ној за јед ни ци са Бо гом. За 
Све тог Јо ва на Ле ствич ни ка ду хов ни жи вот је сте пе ња ње по сте пе-
ни ца ма, при че му пре ва зи ла зи мо „зам ке“ ко је нас спу та ва ју да за-
до би је мо Бо га. За Ни ко ди ма Аги о ри та хри шћа нин се на ла зи у „не-
ви дљи вој бор би“, са ци љем да овла да сво јом соп стве ном ети ком 
кроз ра су ђи ва ње и ти хо ва ње. Сви ве ли ки под ви жни ци сма тра ју да 

22) Се ри је Вик то ро вич Тро иц ки, Иза бра не сту ди је из Цр кве ног пра ва, Па пи стич ке те жње 
код Гр ка, Бе о град 2008, 187 и да ље.

23) Епи скоп Бач ки др Ири неј ка же да је по ли тич ки за пад пр ва етич ки и вер ски рав но ду шна 
ци ви ли за ци ја у гру бом су ко бу са хри шћан ством, Печат, 303/2014, 9. О по ра зу За па да, 
го во ри Ста рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том -по у ке, бе се де, раз го во-
ри, Бе о град 2011, 211. О то ме да тзв. људ ска пра ва не сме ју да бу ду раз лог да се при си-
ља ва ју хри шћа ни да не по шту ју Бож је за по ве сти, Р. Би го вић, Људ ска пра ва, у "Људ ска 
пра ва у хри шћан ској тра ди ци ји", при ре дио Р. Би го вић, Бе о град 2009, 83.

24) Сло бо дан И. Па нов, Основ за раз вод ду хов ног бра ка, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о-
гра ду, Бе о град 2012/број 2, 182. 

25) Па вел Ев ди ки мов, Пра во сла вље, Бе о град 2009, 8,9. Они ко ји ми сле да је пра во сла вље 
за мр зну то у про шло сти, тре ба да раз ми сле о хер ме на у тич ком бо гат ству Пра во сла вља, 
Пи тер Мек мај лор, Ма ри ја Во ро жи шче ва, Со ци о ло ги ја и Пра во сла вље, у Мо гућ но сти и 
до ме ти со ци јал ног уче ња Пра во сла вља и Пра во слав не Цр кве, при ре ди ли Дра го љуб Б. 
Ђор ђе вић, Ми лош Јо ва но вић, Бе о град 2010, 152.
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је жи вот у Хри сту ак ту а ли за ци ја бла го да ти кр ште ња, или стал на 
че жња за Бо гом, си лом Ду ха Све то га.26)

При мар ност, до ми нант ност и је ди ност27) ду хов но сти. Бож ја 
искра је ство ри ла чо ве ка и свет. Оци пра во слав не ду хов но сти го во-
ре о сле де ћим сте пе ни ма ду хов ног жи во та:

1) Очи шће ње28) од стра сти29) и сти ца ње вр ли на. Стра сти су 
не са мо од раз его и зма (за то што по ка зу ју не моћ во ље да 
се од вик не од сла бо сти) и од су ства скру ше но сти, не го су 
и знак ира ци о нал но сти, јер ме ња ју сми сао (ло го сност) 
ства ри, упо тре бља ва ју ћи их про тив но њи хо вој при ро ди. 
Отва ра ње пре ма Бо гу мо гу ће је са мо кад се во ља осло-
бо ди од те стра сне ствар но сти. Стра сти сла бе дух, а бе-

26) Све ти Ва си ли је Ве ли ки го во ри о три на чи на и узро ка ства ра ња: Отац је по чет ни узрок 
све га ство ре но га, јер во љом Ње го вом све се ства ра; Син је де ло твор ни узрок, јер кроз 
Ње га до ла зи све што је ство ре но; а Дух је осве ћу ју ћи узрок, јер кроз Ње га твар до ла зи 
до са вр шен ства. Дух Све ти уче ству је и у ова пло ће њу Си на, ко ји се ро дио по те лу „од 
Ду ха Све то га и Дје ве Ма ри је“ (Мт. 1, 18, 30).

27) Ка кве су нам ми сли, та кав нам је жи вот. Дух је ми сле на си ла ко ја по кре ће ма те ри ју, Ста-
рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том -по у ке,бе се де, раз го во ри, Бе о град 
2011, 187.

28) На Анич ко вом мо сту на Нев ском про спек ту у Пе тров гра ду по сто ји скулп ту ра Кло та где 
ко ња об у зда ва ју ја ха чи, по ста вље на по на ред би ру ског ца ра Ни ко ла ја I: коњ је сим бол 
чо ве ко ве при ро де, ин стинк та и стра сти, а ко ња ник је чо век ко ји ту при ро ду усме ра ва 
све шћу и во љом. Као што се страст усме ра ва ра зу мом, та ко се и ра зум под вр га ва ду-
хов но сти, Та ма ра Алек сан дров на Фло рен ска, Свештеназаједница,Хришћанскапсихо
логијабрака,Симболибрачногсавеза, у књи зи Дадвојебудуједно,Православнибрак
ипородицаусавременомсвету, дру го из да ње, књи гу при ре ди ли Јо ван Ср буљ и Вла ди-
мир Ди ми три је вић, Би бли о те ка Образ Све тач ки, Бе о град, 2007, 472. За вре ме бло ка де 
Ле њин гра да, скулп ту ра је би ла за ко па на у Двор цу пи о ни ра и вра ће на на кон осло бо ђе ња 
1. Ма ја 1945. По сто ји ко ња ник и ко њи и пред на шом скуп шти ном. 

29) О бес при стра шћу, о рав но душ ју пре ма зе маљ ском и о ла ко ћи ли ша ва ња свет ских за-
до вољ ста ва и о сми ре но у мљу, ми сли ти о се би скром но, не гор до љу би во, Све ти Јо ван 
Ле ствич ник, Ле стви ца, Ма на стир Хи лан дар, 2003, 219 и да ље. 

  Ни шчи ду хом или скру ше ни су нај бо љи умо ви. То је са мо свест о свом ни шта ви лу пред 
ве ли чан ством Бож јим. Њутн је ни шчи ду хом ка да је при знао да је ње го во не зна ње бес-
крај но ве ће од ње го вог зна ња, Св. Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, О Бо гу и љу ди ма, 
Бе о град, 2007, 90.

 Афек ти или стра сти (грч. страст, стра да ње) је су из вор гре ха. Ми по зна је мо афек те као 
„сла бо сти“, као не ра зум не те жње и гре шна уз бу ђе ња. Бе стра шће или чи сто та, отуд, је су 
ре зул тат чо веч не во ље (не во ље чо ве ка) да др жи афек те у гра ни ца ма „ра зу ма“ при ро де, 
да слу ша њем Хри ста из ле чи стра сне и не ра зум не на го не во ље. Аске за (гр. ве жба ње, 
на ви ка, под виг) је сте осло бо ђе ње од стра сти или уз ди за ње ду ше. Аске за је је дан од 
са став них еле ме на та пра во слав не ду хов но сти и јед на ка је са ак тив ном фи ло со фи јом 
вр ли на. Аскет ски под виг је сте ду хов на бор ба да се по но во до сег не жи вот ка кав је био 
пре па да у грех, кад дух вла да ше над те лом. То је про ме на прав ца ду хов но га жи во та: 
„те ле сни чо век“ уми ре да би се ро дио „ду хов ни чо век“ (1. Кор. 15, 42–53).Аске за је 
ста ње у ко јем хри шћа нин чу ва не у га си ви за лог Све то га Ду ха, ко јег је при мио од бла го-
да ти кр ште ња, а ако се уга сио, раз го ре ва га. „Због то га, пак, и сам се тру дим (ве жбам, 
под ви за вам) да имам чи сту са вјест сваг да пред Бо гом и љу ди ма“ (Де ла 24, 16), в. сајт 
пра во сла вље.
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стра шће ре ге не ри ше моћ ду ха и да је сло бо ди под стрек 
за вр ли не.

2) Со зер ца ва ње бо жан ских „ло го сно сти“ ства ри, или 
усред сре ђе ње ду ха на Бо га. За у ста вља ње стра сне ма ште 
ко ја огра ни ча ва по зна ње на чи сто ма те ри јал ну струк ту-
ру све та и те ла, већ зна чи на пре дак. Кон тем пла ци јом, то 
јест про ди ра њем ду ха иза ма те ри јал не по вр ши не све та, 
при су ство Бо жи је по ста је очи глед ни је и де ло твор ни је.

3) Не по сред но сје ди ње ње или стал но до жи вља ва ње Бо га, 
по след њи ста ди јум обо же ња. Све ово у ад ској ин вер зи ји 
је ви дљи во у исто риј ском ре а ли те ту си ла ко је дик ти ра ју 
мо дер ну зби љу.

У Цр кве ној дог ма ти ци, свет је тво ре ви на Бо жи ја, сре ди на у 
ко јој чо век вр ши сво ју ства ра лач ку, све ште нич ку и про роч ку уло гу. 
Исус Хри стос пра ви раз ли ку из ме ђу би ти усвету и би ти одсвета: 
„Од сви је та ни су, као ни ја што ни сам од сви је та“ (Јн. 17, 16). Цр ква 
сто ји на гра ни ци света: с јед не стра не, она је при сут на и де лат на 
упра во у свету(„Не мо лим да их узмеш са сви је та, не го да их са чу-
ваш од зло га“, Јн. 17, 15); али с дру ге стра не, Цр ква је екс те ри ор на, 
не за ви сна од света ко ји од би ја Бо га или сто ји ван са ве за са Њим. 
Став Цр кве пре ма свету по ти че упра во из ње ног Све то та јин ског 
ка рак те ра. Она се објек тив но на ла зи уну тар за јед ни це са Бо гом док 
се свет, под ути ца јем „кне за ово га све та“ (Јн. 14, 30), су прот ста-
вља при хва та њу те за јед ни це. Цр ква не мо же, да кле, оза ко ни ти или 
осве шта ти светкао та кав, свет ко ји се ор га ни зу је по соп стве ним 
ауто ном ним за ко ни ма, већ га по зи ва да уђе у сфе ру бла го да ти.

У ес ха то ло шкој пер спек ти ви, свет– по зван да при ми об лик 
Цр кве у Тај ни кр ште ња – би ће пре о бра жен у Цар ство Бо жи је. За-
то се хри шћа нин, зна ју ћи пут и ди на ми ку све та, мо ли: „Не ка до ђе 
бла го дат и не ка про ђе овај свет“ (Ди да хи 10, 5).30)

Ове ре чи су прак тич не, је зик жи во та и аде кват не су те ми ко ја 
је ам би ва лент на си нер ги ја енер ги је ду ха и ма те ри је, кон крет ног и 
прин ци пи јел ног, ово вре ме ног и оно вре ме ног/све вре ме ног... О до-
ми на ци ји тј. је ди но сти ду хов но сти све до чи и праг ма тик Чер чил 
ка да по ку ша ва да ски ци ра Ру си ју: Ру си ја је за го нет ка за мо та на у 
ми сте ри ју уну тар тај не.31) Kaко би то ре као Фјо дор Ива но вич Тјут-
чев: 

30)  Сло бо дан И. Па нов, Све тов ни и ду хов ни брак у Ср би ји, Бе о град, 2013, 293-295.

31)  De utsche Wel le, 13.12.2013. го ди не.
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УмомРоссиюнепонять
Аршиномобщимнеизмерить
Унейоссобеннаястать
ВРоссиюможнотольковерить

2.Саосећајност. За раз ли ку од Ари сто те ло ве ко му та тив не и 
ди стри бу тив не прав де, Хри сто ва прав да ка за на у при чи о на гра ди 
рад ни ци ма у ви но гра ду је сте прав да са из во ром и у са о се ћај но-
сти32). Са о се ћај ност у не во ља ма, од су ство мо рал не рав но ду шно сти 
пре ма пат њи је хри шћан ска вр ли на ко ја се у све тов ном на ра ти ву 
зо ве со ли дар ност. По моћ у ре ша ва њу јед не од основ них по тре ба и 
прет по став ки по сто ја ња и раз во ја је сте и енер гет ски сек тор. Сим-
бол тог век то ра енер ги је је и у ле пој ме ђу за ви сно сти, си гур но сти 
екуменe, без бед но сти сва ког и свих и за до вољ ство уте ме ље но на 
ле пој ес ха то ло ги ји мо ра ла. 

У Цр кви по сто ји јед но пра ви ло: у ну жном – сло га, у не ва-
жном – сло бо да, у све му – љу бав. Сер геј Ра до ње шки ве ли да нас 
спа са ва љу бав и је дин ство.

3.Радостесхатолошка. Све што је бо жан ско-ла ко је, го во-
рио је Ес хил. Ни ско му дро ва ње, ка ко би ре као отац Та деј, мо же да 
ство ри за блу ду о до ми на ци ји рђа вих, лор до ва та ме. То је про блем 
те о ди це је, тј. ка ко се об ја шња ва по сто ја ње зла ка да је Бог љу бав и 
до бро. Зло је ко ри сно ис ку ше ње и ме ра ве ре и про ве ра прег ну ћа по 
Бож јем за ко ну. О те о ди це ји је рас пра вља но и у Ста ром за ве ту (раз-
лог стра да ња пра вед ни ка Јо ва), а о то ме је пи сао и проф. Ни ко ла 
Ми ло ше вић (стра да ње вест фал ки од вар ва ра, иако су би ле вер не 
бо жи јим пра ви ли ма, по св. Ав гу сти ну, је об ја шње но ти ме да су се 
по гор ди ле у до бру). Не ка да зло на ве де на за блу ду о дон ки хо тов ској 
бор би за вр ли ну, а не ка да оја ча пла мен прав де и сло бо де. Моћ ни ци 
има ју рок тра ја ња: Ака де мик Ек ме чић пи ше о до ма ћим моћ ни ци-
ма да са да из гле да ју као не за ко па но гро бље, а ка кви су то не ка да 
ор ло ви би ли33).

До ста је сва ком да ну зла сво је га, ка же отац Та деј. Не бри ну ти 
јер је ес ха то ло шка ра дост бож ја над ле жност.34) Апо стол Па вле ве-
ли: ОнајјеслугаГосподњикојинеправдуможетрпети.

4. Грех униније. Све је Бож ја во ља. Бож ја во ља тра жи и 
прег ну ће вер ни ка. Уни ни ја/ча мо ти ња је грех. Му че ни штво (мар ти-

32) Фри дрих фон Ха јек сма тра да је за по сто ја ње ли бе рал ног дру штва ну жно да се чо век 
осло бо ди не ких при род них ин сти ка та, из ме ђу оста лих и со ли дар но сти и са о се ћа ња, Ју-
риј Ј. Во ро бјов ски, За пад ни пут у апо ка лип су, Бе о град 2009, 242 и да ље.

33) Ми ло рад Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња, Исто ри ја Ср ба у Но вом ве ку 
1492-1992, Бе о град, 2011, 543.

34) Ста рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том -по у ке, бе се де, раз го во ри, Бе о-
град 2011, 175, 214.
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ри он) је и стра да ње и све до че ње о сна зи Бож је во ље. Му ка је из вор 
веч не ра до сти. Адам је у Ра ју из гу био ве ру, а пра вед ник Јов и цар 
Ла зар су на гно ји шту исто ри је утвр ди ли ве ру.

Зло, не во ље су, ка же Ни ко лај, саставживота („Овај жи вот 
се не би мо гао за ми сли ти без тро га: сре ће, не сре ће и смр ти... Сре-
ћа је дар Бож ји, не сре ћа до пу ште ње Бож је, а смрт по бе да Бож ја... 
Стал на сре ћа, без при ме се не сре ће, по ста ла би без бој на и до сад на. 
Стал на не сре ћа, без смр ти учи ни ла би овај жи вот па клом без из-
ла за“), оно неплаши („Све во де ни це ме љу у Бож ју ко рист... и Бог 
про бу ђе ним злом бу ди успа ва но до бро“) јерјеподконтроломБога 
(„...Тво је стра да ње ни ка да не мо же да пре ђе ме ру... Ка да лон чар зна 
ко ли ко тре ба др жа ти ло нац у ог њу да се ис пе че а да не пр сне, ка ко 
не би Бог знао ме ру на ших стра да ња?“, ка же Ни ко лај).35)

Жр тва је услов до бре бес ко нач но сти, те мељ ви дов дан ске 
ети ке. Еван ђе о ска про тив реч ност гла си: мо ра се мре ти за не бе ску 
прав ду да би се веч но жи ве ло. Бог дан Же ра јић, из на ра шта ја ан ђе-
ла, пе ва: Кохоћедаживинекмре. Зе маљ ско се осве ћу је не бе ским, 
про ла зно веч ним, а људ ско Бо жи јим. Укре пље ни у вр ли ни, ра до-
сно рев но сни за под виг, уже же ни же љом за сло бо дом. 

Ва ља има ти упор ност у тој бор би по пут Се ра фи ма Са ров-
ског ко ји је хи ља ду да на и хи ља ду но ћи про вео у не пре ста ном 
мо ли тве ном под ви гу.36) Ни је нај бо ље би ти му ко трп ник (рус. стра-
сто тер пец), све ти тељ ко ји је му че нич ки по стра дао због не про ти-
вље ња злу, а не због ис по ве да ња ве ре у Хри ста.37)

У све тов ној вер зи ји при мер без о блач ног ен ту зи ја зма је при-
мер ру ског пе сни ка Гу ми љо ва ко ји је Ани Ах ма то вој у јед ном да-
ну до нео де сет бу ке та цве ћа. Дру га чи је је фи на ле мар ша ла Пе те на 
ко ји је био ју нак у Пр вом свет ском ра ту и, због не ма ња кон ди ци је 
вр ли не, био из дај ник у Дру гом свет ском ра ту. 

5. Теономија. На ве ли смо јед ну пра во слав ну ми сао да је 
ауто но ми ја сла ба шна, да је хе те ро но ми ја ђа вол ска, а да је је ди но 
спа со но сна те о но ми ја. У пра ву, по себ но Гра ђан ском, по сто ји, уз 
из ве сне ли ми те, вр ло сна жно на че ло ауто но ми је во ље. У ду хов-
ној вер зи ји ег зи стен ци је, од ри ца ње од сво је во ље и пре да ва ње во-
љи Бо га је спа со но сно. Спа со но сно је по ни ште ње сво је во ље ра ди 
до сти за ња пу но ће бла го де ти. Ми смо љу бав ра ни је де фи ни са ли у 
ду ху овог ме та-фи зич ког суп стра та. Љу бав је ра до сна, це ло му дре-
на жр тва, по ни ште ње ра ди бо га ће ња сво је лич но сти, си ро ма ше ње 

35) Сло бо дан И. Па нов, По ро дич но пра во, че твр то из да ње, Бе о град, 2013, 387.

36) Ар хи ман дрит Ти хон (Шев ку нов), Не све ти а све ти, Бе о град, 2012, 404. 

37) Ар хи ман дрит Ти хон (Шев ку нов), Не све ти а све ти, Бе о град, 2012, 396. 
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сво јих же ља ра ди бо га ће ња свог сми сла. Те о но ми ја прет по ста вља 
епек та зу. Епек та за (пру жа ње, пе ња ње) је сте уче ње ко је је раз ра дио 
Све ти Гри го ри је Ни ски (у Мојсијевомживоту, или Расправиоуса
вршавањууврлини), по ко ме ду ша, бу ду ћи Бо гом при ву че на, је сте 
у не пре ста ном кре та њу ка ви шим сте пе ни ма пу но ће бла го да ти. То 
пе ња ње је сте оду ше вље ње Бо гом ко је, по Ди о ни си ју Аре о па ги ту, 
бо жан ски ерос упе ча ћу је као ди на мич ки еле ме нат у чо ве ко во би ће. 
Оно прет по ста вља стал но осло ба ђа ње од стра сти, ду хов но уз ра-
ста ње ка пу но ћи Хри сто вој (Еф. 4, 13). 

Епектаза зна чи на пре до ва ње у вр ли ни и де ла њу, јер хри-
шћа нин ни кад не тре ба да се од ри че оно га што је до био, не го тре ба 
да про ду жи оно што је за по чео. Баш због то га, хри шћа нин је, у том 
то ку уса вр ша ва ња, сти му ли сан да те жи ка ви шем: „А рев нуј те за 
ве ће да ро ве. И по ка за ћу вам још уз ви ше ни ји пут“ (1. Кор. 12, 31). 
Га ше ње ела на пре ма Бо гу пред ста вља у исто вре ме сма ње ње енер-
ги ја људ ске лич но сти. 

6. Суптилна дисциплина или дисциплинована суптил
ност. Услов му дро сти је сте и у зах те ву за утвр ђе њем чи ње ни ца 
ко је је стр пљи во, али је без доц ње. И чи ње ни це као ма те ри јал ни 
епи фе но мен исти не је те шко са зна ва ти. На при мер, те шко је пре-
ци зно ква ли фи ко ва ти не ке аква рел не сфе ре из ме ђу прин ци пе јел-
но сти, флек си бил но сти, по пу стљи во сти и ка пи ту лант ства. Тач на 
атри бу ци ја чи ње ни ца ни је лак за да так. Чи ње ни це и исти на ни су 
си но ни ми: чи ње ни це су кон сти ту ен ти исти не, али је исти на не сво-
ди ва са мо на чи ње ни це. Исти на је бо га ти ји по јам: чи ње ни це су 
ма те ри јал ног ко ва, док је исти на ду хов ног ка рак те ра. Те шко је еви-
ден ти ра ти ма те ри јал ну ар хи тек ту ру исти не а ка мо ли ње но ду хов но 
би ће. Успех обез бе ђу је Бо жи ја про ми сао.

7.Илузијаизузетности. Адам је био у ста њу да мо же да не 
са гре ши (non pos se pec ca re), са из гле ди ма да се уз диг не до ста ња да 
не мо же да са гре ши (pos se non pec ca re).38) Чо век (пост)мо дер не не 
да гре ши, већ ра до сно гре ши у бо ле сној, тј. он ко ло шкој хе до ни ји. 

Пред сед ник Ру си је, у аутор ском тек сту у Њу јорк тај мсу, од-
ба цио је став Оба ме о „аме рич кој из у зет но сти“, ре кав ши да нас је 
„Бог све ство рио јед на ким.“ Са мо ти ту ли са ње о из у зет но сти ни је 
са мо не хри шћан ски, тач ни је ан ти хри шћан ски чин, већ је и вр ло 
не та чан и још ви ше не ин те ли ген тан чин. Ва ља чу ти До сто јев ског: 
Смирисе,гордичовече.

38) Ми тро по лит Ни ко лај Ха џи ни ко лаy, „Пол ност и спа се ње чо ве ко во - осо би не по ло ва пре 
и по сле па да пр во зда них“, Му шка рац и же на пред тај ном те ла - Пра во сла вље и пол ност, 
Бе о град 2006, 601-608.
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По Све тим Оци ма нај ве ће од свих за ла је сте по нос. Гор дост, 
по ре чи ма Св. Јо ва на Ле ствич ни ка, је мај ка свих стра сти, од ко јих 
су пр ве та шти на и са мо о прав да ва ње. Гор дост је об лик по ри ца ња 
Бо га, страст ко ја је за стра шу ју ћа, моћ на и ко ја се те шко ле чи. Гор-
дост се ма ни фе сту је као хва ли са вост, уобра же ност, аро гант ност, 
др скост, твр до гла вост, са мо ва жност, ме га ло ма ни ја, ам би ци о зност, 
са мо љу бљи вост, као су је та, по хле па, же ља за вођ ством. Та ко ђе, 
по нос се ма ни фе сту је као са мо за до вољ ство, без о бра злук, не по-
што ва ње, отво ре ност, нео се тљи вост, кон тра дик тор ност, са мо во ља, 
не по слу шност, сар ка зам, твр до гла вост, по ни же ње, пер фек ци о ни-
зам и пре о се тљи вост. Ко нач но, по нос мо же до ве сти до не по ка ја ња.

Ово је вре ме по зе вр ли не. Као што има раз ли ке из ме ђу do ce-
re/учи ти и doc tus/би ти на у чен, по сто ји раз ли ка и из ме ђу вр ли не и 
го во ра о вр ли ни39) или ад ског де ла ња.40) 

8.Божијамера. Ни је чо век ме ра ства ри. Ху ма ни зам, због 
свог мо рал ног ре ла ти ви зма, је ште тан, о че му је пи сао отац Ју стин. 
„Ври је ме зем но и суд би на људ ска два су обра за нај ви ше лу до сти“, 
пе ва Ње гош. Два су вре мен ска кру га. Про ла зност ко ја ни че му не 
да је сми сао и све уни шта ва: као цвет, и дим, и ју тар ња ро са... све 
сла сти и сла ве ово га жи во та су та шти на и тру леж (као че стит ка не-
ке го ди шњи це "неовисности"овисника). И Веч ност: вре ме у ко ме 
не ма смр ти, вре ме у ко ме не ма вре ме на. Го во ре ћи у Цр кви Алек-
сан дра Нев ског (по диг ну тој на ме сту где је био ша тор-Цр ква ру-
ских до бро во ља ца 1878. го ди не), ви со ко пре о све ште ни под се ћа да 
„Бла же ни прог на ни прав де ра ди, јер је Њи хо во цар ство не бе ско и 
под се ћа да Бог ни је са мно го број ни ма, не го са пра вед ни ма и да Бог 
ни је у си ли не го у прав ди“.41) 

По сто ји и ра дост пе си ми зма. Ре а ли зам пе си ми зма по во дом 
га со во да Ју жни ток за сно ван је и на но вим де мо крат ским, а по-
себ но олим пиј ским, стан дар ди ма бли зу гра ни ца вла сни ка га са и 

39) О ду хов ном ста њу хри шћа на в. Ста рац Та деј Ви тов нич ки, Мир и ра дост у ду ху све том 
-по у ке, бе се де, раз го во ри, Бе о град 2011, 168, 203.

40) О ге о стра те шкој ди мен зи ји, не е фе мер ном су ко бу ин те ре са ви де ти оп шир ни је Алек сан-
дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, књи га 1 Ге о по ли тич ка бу дућ ност Ру си је, Бе о град 2004; 
Алек сан дар Ду гин, Ге о по ли тич ка бу дућ ност Ру си је, књи га 2 Про стор но ми сли ти, Бе о-
град 2004. 

  О оце ни ста ња људ ских пра ва у ЕУ в. Рос си й ский МИД осме лел в кри ти ке ЕС:Си ту-
а ция с за щ и той прав че ло ве ка в ЕС да ле ка от бла го по лу чия, кон ста ти ру ет МИД Рос сии 
"О си ту а ции с обес пе че ни ем прав че ло ве ка в Евро пе й ском со ю зе", Прав да, 16.1.2014. 
Вр ло ко ри стан до ку мент је сте "Осно ви уче ња Ру ске Пра во слав не Цр кве о до сто јан ству, 
сло бо ди и људ ским пра ви ма", у "Људ ска пра ва у хри шћан ској тра ди ци ји", при ре дио Р. 
Би го вић, Бе о град 2009, 11-33.

41)  Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), ЧасникрстхристовиКосовскизавјетпредава
ња,есејиибесједе, Бе о град-Це ти ње 2011, 28 и да ље, 197-201.
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га со во да: чу де са да је опо зи ци ја власт, тј, да ме ња за ко не. Ово до 
са да не ви ђе но чу до мо же да се де си са мо вла сни ци ма ду гих це ви и 
дру гих екс пло зив них ар гу ме на та. За ни мљи ве су и оп ту жбе за зло-
чи не по ли ци је ко ја се кре ће уна зад.

Да ли то из не на ђу је?. Ре чи ма пред сед ни ка Ру си је Пу ти на у 
Да во су: Светскакризајеизненађењекаорусказима.

Си бир ска Леј ди Маг бет го во ри о не из бе жно сти тра гич не ди-
ја лек ти ке не мо ра ла, пре ва ре, уби ста ва и бе сми сла, не ко ри сно сти 
пло до ва зла. Сва са да шња исто риј ска не из ве сност је већ из ве сна и 
у ле пој књи жев но сти. 

Да кле, Уго вор о ју жном то ку се не ће из вр ши ти, а Ру си ја не ће 
би ти на гу бит ку.

Ако за слу жи, Ру си ји је до во љан је дан са ве зник42).
Спас је у те жњи ка ра до сној ес ха то ло ги ји, а не у сла бо сти 

пре ма, не бо ле сној, већ он ко ло шкој хе до ни ји. Апо стол Па вле ве ли 
да се не вла да мо пре ма ве ку јер ка ко ће веч но са про ла зним. Ру-
ски пу бли ци ста Се дов под се ћа да је Ва ти кан дао бла го слов Хи тле-
ру пред Курд ску бит ку, па то ни је по мо гло. Ето ко ли ко је Ва ти кан 
имао ди ви зи ја. 

ЗАКЉУЧАК

Пред мет ра да је сте ана ли за прав них и ме та-прав них аспе ка-
та Уго во ра о ју жном то ку. Ру ски енер гет ски сек тор са „еле мен том 
ино стра но сти“ има три ма ги страл на век то ра, а, пре ма ми шље њу 
ауто ра, ју жни ток ни је пре вас хо дан ни еко ном ски ни стра те шки. 
Рад има три аспек та ана ли зе: 

1. прав ни (зах тев ЕУ за ре ви зи јом пот пи са них уго во ра о ју-
жном то ку је прав но вр ло за ни мљив: сви гра ђан ско прав-
ни ме ха ни зми про ме не уго во ра, по пут но ва ци је, уста но-
ве re bus sic stan ti bus, рас ки да уго во ра ни су ре ле вант ни 
у кон крет ној прав но-чи ње нич ној си ту а ци ји; зах тев за 
ре ви зи јом од стра не на ду го вор не стра не вр ши се ре де-
фи ни ци ја ве ков не фор му ле о уго во ру та ко да у вре ме де-
мон кра ту ре уго вор по ста је кон ди ци о нал ни из вор пра ва 
и ду жно сти, тј. уго вор је у ста њу пен ден ци је док га не 
одо бри моћ ни са мо зва ни ва ну го вор ни или на ду го вор ни 
су бјект )

42)  Ле по та пра во слав не ли тур ги је у цр кви Све та Со фи ја у Ца ри гра ду уве ри ла је Ру се, 
иза сла ни ке Вла ди ми ра, у исти ни тост пра во сла вља. Се ра фим Са ров ски го во рио је сво-
јим уче ни ци ма: Небојтесеничега.Богјесанама,Ди ми три је Обо лен ски, Ро берт Оти, 
Исто ри ја Ру си је, Бе о град 2003, 338,339.
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2.  опис зло ду ха вре ме на и еви ден ци ју тзв. блат ња вих фа-
ка та пост мо дер не ко ја де дук ци јом ис хо ди у за кључ ку о 
из ве сно сти не ре а ли за ци је уго во ра о ју жном то ку

3.  аспект спа со но сног фи на ла усло вље ног вер но шћу прин-
ци пи ма пра во слав не ве ре. 

Аутор сма тра да је из ве сно да пре ста ци је из Уго во ра о ју-
жном то ку не ће би ти из вр ше не во љом јед не уго вор не стра не и да 
дру га уго вор на стра на - Ру си ја због то га не ће би ти гу бит ник.
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SlobodanI.Panov

THESOUTHSTREAM–A„DETAIL“OFCIVILIZATION

Resume
Theobjectofthispaperisananalysisofthelegalandmetale

galaspectsoftheSouthStreamAgreement.Russianenergysectorwith
a"foreignelement"includesthreemainvectorsand,accordingtothe
author,theSouthStreamisnotprimarybotheconomicallyandstrate
gically.Thispaperconsistsofthreeaspectsofanalysis:

–Legal(EUrequestfortherevisionofagreementssignedonSo
uthStreamislegallyveryinteresting:allcivillawmechanismsofagre
ementamendment,suchasnovation,institutionslikerebussicstanti
bus,agreementterminationarenotrelevanttoaparticularlegaland
factual situation; the redefinition of the centuriesold formula of the
agreementshallbedonebytherequestforrevisionbythethirdparties
sothatinthetimeofdemoncraturaagreementisaconditionalsourceof
exercisingrightsandobligations,i.e.agreementisinsuspensivecondi
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* Овај рад је при мљен 1. апри ла 2014. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре дак-
ци је 25. апри ла 2014. го ди не.

tionuntilitisapprovedbythemightyselfproclaimednoncontractual
orthirdpartysubject).

–Adescriptionoftimedemonsandrecordofsocalled“muddy
facts”ofpostmodernismwhichbydeductionmakesaconclusionabout
thecertaintyofnonfulfillmentoftheSouthStreamAgreement.

–The aspect of the saving finale determined by fidelity to the
principlesoftheOrthodoxfaith.

Theauthorbelievesthatitisprobablethatthecontractualobli
gationsoftheSouthStreamAgreementshallnotbeenforcedbythewill
ofoneContractingPartyandthattheotherpartyRussiashallnotbe
aloserasaresultofthat.
Keywords: SouthStream;Security,Law,Politics
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