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Сажетак
Ру ска пра во слав на цр ква је пр ва у пра во слав ном све
ту по че ла да из гра ђу је ко ди фи ко ва но со ци јал но уче ње. 
Основ ни до ку мент об ја вљен је 2000. го ди не као осно ва 
за бу ду ћи раз вој кон крет них пи та ња. У овом члан ку 
аутор ана ли зи ра по зи ци је цр кве у пи та њи ма ра да и 
еко но ми је. Ана ли зи ра ју се аде кват ни де ло ви до ку мен
та из 2000. а за тим и дру гог до ку мен та ко ји је 2004. 
до нет под име ном Ко декс мо рал них пра ви ла у еко но
ми ји. На кра ју се ови ста во ви по ре де са уче њем Ри
мо ка то лич ке цр кве и ис тра жу ју се по сле ди це ста во ва 
ру ске цр кве на укуп на дру штве на кре та ња у Ру си ји.
Кључ не ре чи: со ци јал но уче ње, Ру ска пра во слав на цр
ква, Ри мо ка то лич ка цр ква, рад, еко но ми ја.

Kао што је по зна то, Пра во слав на цр ква се од свих тра ди ци о нал
них цр ка ва обич но нај ма ње од ли ку је окре ну то шћу прак тич

ним жи вот ним пи та њи ма. По сто је об ја шње ња ко ја ову чи ње ни цу 
ве зу ју за ње ну спе ци фич ну те о ло ги ју и тра ди ци ју, као и она ко
ја ука зу ју на то да је ко му ни стич ка вла да ви на у Ру си ји, Ср би ји, 
Бу гар ској, Ру му ни ји итд. од го вор на што пра во слав не цр кве у тим 
др жа ва ма ни су ра ни је и ефи ка сни је кре ну ле у раз ви ја ње свог со ци
јал ног де ло ва ња и уче ња.1) Грч ка цр ква је до ду ше раз ви ла ши ро ку 
ху ма ни тар ну и со ци јал ну де лат ност, али њу ни је у до вољ ној ме ри 
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пра тио рад на те о риј ским осно ва ма овог уче ња. Пр ви ствар ни по
ку шај ства ра ња не ке вр сте ко хе рент ног си сте ма по у ка и пра ви ла за 
дру штве но де ла ње пра во слав них вер ни ка по ја вио се 2000. го ди не 
у Ру си ји.

Ово је до га ђај од ве ли ког зна ча ја не са мо за ру ску већ и за 
оста ле пра во слав не цр кве, од но сно дру штва. До ку мент под на зи
вом Осно ве кон цеп ци је со ци јал ног уче ња Ру ске пра во слав не цр кве 
пре ве ден је и на наш је зик и од 2007. го ди не до сту пан је и до ма ћим 
чи та о ци ма.2) У ве зи са њим по сто ји чи тав низ ве о ма за ни мљи вих 
пи та ња ко ја те ма ти зу ју на чин ка ко је до ку мент осми шљен и пи сан, 
ка ко је фор му ли сан, ка ко је при мљен итд. Сто га аутор овог тек ста 
при пре ма јед ну ши ру сту ди ју ко ја ће ис црп ни је об ра ди ти бар део 
тих про бле ма. 

У овом члан ку од лу чио сам да по себ но из дво јим пи та ња трет
ма на ра да и еко ном ских про бле ма. До ти чу ћи се тих пи та ња, Ру
ска цр ква је на свој на чин ушла у ди ја лог са по сле ди ца ма из ра
зи то бур не и со ци јал но по губ не ру ске тран зи ци је у ка пи та ли зам. 
О овом ком плек су пи та ња дво ји ца па три јар ха и ар хи је ре ји су се 
огла ша ва ли у ра зним при ли ка ма, а ор га ни зо ва не су и де ба те, кон
фе рен ци је и окру гли сто ло ви на ко ји ма су и ин те лек ту ал ци из цр
кве них ре до ва во ди ли за ни мљи ве рас пра ве. Но нај ва жни ја на че ла 
со ци јал ног уче ња о ра ду и еко но ми ји на ла зе се у по ме ну тим Осно
ва ма, као и до ку мен ту ко ји се 2004. го ди не по ја вио под име ном 
Ко декс мо рал них прин ци па и пра ви ла у еко ном ском жи во ту.3) За то 
ће мо је из ла га ње би ти ба зи ра но на ста во ви ма ко ји се на ла зе у ова 
два до ку мен та.

*

У Осно ва ма РПЦ рад и еко ном ска пи та ња до би ла су ре ла тив
но ма ло про сто ра у од но су на чи тав текст. У срп ском из да њу то 
је 12 стра ни ца од око 200 што чи ни 5–6% чи та вог до ку мен та. Код 
ри мо ка то ли ка су пак рад и еко но ми ја до би ли око пе ти не чи та вог 
тек ста, да кле не што око 20%. У овом уче њу ви ди се та ко ђе да је од 
еко ном ских пи та ња апо стро фи ра на са мо сво ји на, док се по стра ни 
оста вља ју сва дру га раз ма тра ња, укљу чу ју ћи и не ка за Ру си ју до

2) Види Основи РПЦ, 2007, у редакцији и са предговором владике Иринеја Буловића.
3) Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, 2004.
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ста ур гент на као што су нпр. ко руп ци ја, кре ди ти ра ње, фи нан сиј ски 
си стем итд. 

С дру ге стра не, у по рет ку раз ма тра ња ова два по гла вља за у
зи ма ју сим бо лич ки ве о ма ис так ну та ме ста. До ла зе од мах по сле 
те о ло шких осно ва те раз ма тра ња пи та ња на ци је, др жа ве, пра ва и 
по ли ти ке. Ше сто по гла вље но си на слов „Рад и ње го ви пло до ви” , 
а сед мо „Сво ји на” .

По гла вље о ра ду има шест це ли на. У пр вој се да је бо го слов ска 
осно ва трет ма на ра да. Под се ћа се да је ства ра лач ки рад од раз чо
ве ко ве бо го ли ко сти, од но сно да је дар ства ра ла штва не што у че му 
чо век по дра жа ва Бо га. Но на кон па да рад је ме ђу тим до био при
мар но ег зи стен ци јал ну функ ци ју, бор бе за пре жи вља ва ње, док је 
ства ра ла штво по ти сну то.

Дру га це ли на под се ћа на Бо гом де фи ни са ни, бо го у зо ри ти ри
там ра да за чо ве ка и вер ни ка. По пут Бо га и чо век би тре ба ло сед ми 
дан у не де љи да одво ји ка ко би пре све га сла вио свог твор ца. За
ни мљи во, ов де се ни не по ми ње по тре ба да се и сам чо век од мо ри 
и да на пра ви па у зу ко ју би по све тио се би, свом ду хов ном раз во ју, 
дру же њу са по ро ди цом итд. Осим сла вље ња Го спо да, ауто ри ис
ти чу да су до зво ље не ак тив но сти и ми ло ср ђе и не ко ри сто љу би ва 
по моћ бли жњи ма.

Сле ди за тим оде љак ко ји на вр ло кон зер ва ти ван на чин тре ба да 
упо зо ри љу де ка ко до стиг ну ћа ма те ри јал не ци ви ли за ци је, спе ци ја
ли за ци ја и пр о фе си о на ли за ци ја ра да мо гу да бу ду из вор са бла зни 
и про па сти. Пи сац по ла зи од то га да ови ре зул та ти по ма жу по бољ
ша њу ма те ри јал них усло ва људ ског жи во та. Но твр ди се да то по 
пра ви лу во ди уда ља ва њу чо ве ка од Бо га и за ва ра ва њу да зе маљ ски 
жи вот мо же да се уре ди са мо пу тем ра зу ма без Бо га. Као илу стра
ци ја бож јег ка жња ва ња гор до сти на во де се ве ли ки по топ ци ви ли
за ци је ка и ни та и не у спе шна град ња ва ви лон ске ку ле.

И на ред на це ли на на ста вља са не га тив ним, од ри чу ћим из ла
га њем од но са пре ма ра ду. Ов де се упо зо ра ва да рад сам по се би 
ни је без у слов на вред ност, да ни је бо го у го дан ако слу жи се бич ним 
ин те ре си ма по је ди на ца или за јед ни ца или гре хов ном за до во ља ва
њу те жњи ду ше и те ла. Да кле екс пли цит но се од ба цу је основ на 
ли ни ја ан гло сак сон ског ка пи та ли зма ко ја чи тав еко ном ски жи вот 
гра ди на под сти ца њу се бич но сти и на гла ша ва се да рад без пра
вих мо рал них осно ва и мо ти ва ни је вред ност. Твр ди се да су два 
при хва тљи ва мо ти ва за рад ис хра ни ти се бе и по мо ћи дру ги ма. Тек 
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у дру гом па су су по зи ва њем на из ре ке све тих ота ца ис ти че се етич
ка и еду ка тив на при ро да ра да. Осу ђу је се ле њост а рад се на зи ва 
„шко лом дру штве не пра вед но сти”. При мер мо на ха ко ји су би ли 
из у зет но вред ни рад ни ци на во ди се као при мер по зи тив ног од но са 
хри шћа на пре ма ра ду.

У на ред ном одељ ку цр ква ис ти че да не пра ви раз ли ку из ме ђу 
би ло ка квог ра да ко ји има за циљ до бро бит љу ди: да кле од би ја се 
хи је рар хи ја ви ше или ма ње вред них за ни ма ња и тра жи се да се јед
на ко це не и фи зич ки и ду хов ни рад. Је ди на по де ла је на бо го у год не 
и по роч не „ин ду стри је”. Цр ква екс пли цит но осу ђу је уче ство ва ње 
(на мер но се не ка же рад) у ин ду стри ја ма ко је про па ги ра ју грех и 
по рок и ко је за до во ља ва ју по губ не стра сти и на ви ке као што су пи
јан ство, нар ко ма ни ја, блуд и пре љу ба. За ни мљи во је да ов де ни је 
по ме ну та и коц ка. Та ко ђе би ло би ин те ре сант но ви де ти раз ра ду 
овог на че ла: да ли би то зна чи ло осу ду ве ли ког де ла мар ке тин шке 
и про па ганд не бран ше или про мет ал ко хо ла?

По след ња це ли на до но си два мо мен та. У дру гом се на ла же 
они ма ко ји ра де и ко ји су за то спо соб ни да бри ну о они ма ко ји 
ни су као што су не моћ ни, бо ле сни, из бе гли це, си ро чад, удо ви це, 
али – за ни мљи во – и до шља ци уоп ште. Ти ме се уво ди мо у оп шти
ји на лог цр кве да се ра ди здра вља и ду хов ног бла го ста ња дру штва 
зах те ва пра вед на рас по де ла про из во да ра да. Да кле слич но ри мо ка
то лич ком уче њу, и у Осно ва ма се зах те ва со ли дар ност и пра вед на 
рас по де ла сред ста ва.

За ни мљи ви ји је ипак пр ви део овог по гла вља у ко ме се ауто ри 
тек од ва жу ју да за гре бу у ком плекс нај ва жни јих и нај сло же ни јих 
пи та ња ко ја су по ве за на са ор га ни за ци јом ра да и рад них од но са у 
дру штву. По зи ва ју ћи се на Све то пи смо, пи сци ис ти чу зах тев да се 
рад ник пра вед но на гра ди за свој рад. И то је ме ђу тим све. По зна
ју ћи ствар ну при ро ду рад них од но са и пред у зе ћа у Ру си ји де ве де
се тих, нео че ки ва но је да те ства ри ни су ни по бро ја не ни раз ви је не. 
Не ма ни ре чи о пра ву рад ни ка на ор га ни зо ва ње, штрајк, на би ло 
ка ква дру га пра ва сем пра вед не пла те. Не ма по ме на усло ва у ко
ји ма се ра ди, ни рад ног вре ме на. Не ма осу де деч јег ра да, ра да на 
цр но и дру гих де ви ја ци ја. С дру ге стра не, не ви ди се да се рад ни ку 
пре до ча ва ју ње го ве оба ве зе пре ма пред у зе ћу и сред стви ма ко ји ма 
упра вља. Осно ве го во ре са мо о оба ве за ма рад ни ка пре ма Го спо ду, 
али не и пре ма пред у зе ћу и имо ви ни ко ја му је по ве ре на на упра
вља ње. 
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Чи ни се да кле да ово по гла вље сво јим ква ли те том за о ста је 
не са мо за аде кват ним ри мо ка то лич ким узо ром, већ и за дру гим 
раз ви је ни јим де ло ви ма истог до ку мен та. Но ако се зна да по сто ји 
ра ши ре на пред ра су да ка ко се пра во сла вље уоп ште не ба ви прак
тич ним и еко ном ским про бле ми ма, са ма чи ње ни ца да је пи та ње 
ра да те ма ти зо ва но пред ста вља зна ча јан по мак. Али очи глед на је 
по тре ба да се овај сег мент уче ња озбиљ но и кон крет ни је раз ви је у 
скла ду са ре ал ним од но си ма у дру штву о ко ме го во ри.

Сед мо по гла вље од но си се на пи та ња сво ји не. Ште та је што 
ба вље ње еко но ми јом ни је про ши ре но, али је за про стор ко ји је 
чи тав два де се ти век про вео екс пе ри мен ти шу ћи са еко ном ским 
уре ђе њи ма до не кле ра зу мљи во за што је баш пи та ње сво ји не апо
стро фи ра но као по себ но ва жно. Ово по гла вље има че ти ри це ли не 
и кроз пи та ње сво ји не ауто ри по ку ша ва ју да да ју ши ри осврт на 
ме сто при вре ђи ва ња у укуп ном жи во ту чо ве ка.

Пр ва по чи ње екс пли цит ним на во ђе њем основ них сво јин ских 
пра ва: пра во по се до ва ња и ко ри шће ња, пра во упра вља ња и сти ца
ња до ба ра, пра во оту ђи ва ња, по тро шње, про ме не или уни шта ва ња 
пред ме та сво ји не. За тим се ја сно ис ти че да цр ква не окре ће гла
ву од пи та ња ма те ри јал ног жи во та чо ве ка и да је он за њу та ко ђе 
ва жан. Ово је ва жно због ожи вље них по ле ми ка уну тар са ме цр
кве ко је су се во ди ле то ком де ве де се тих где је у не ким кру го ви ма 
оја ча ла ан ти ма те ри ја ли стич ка стру ја ко ја по зи ва на пот пу но окре
та ње ду хов ном раз во ју. Но од мах сле ди огра да ко ја упо зо ра ва на 
пре те ра ну ус хи ће ност ма те ри јал ним до бри ма и ка же се да цр ква 
тра жи уме ре ност из ме ђу две крај но сти од но са пре ма ма те ри јал
ном бо гат ству. 

Још ва жни је упо зо ре ње је под се ћа ње да су сва до бра од Бо га и 
да ње му (а не чо ве ку) и при па да крај ње пра во по се до ва ња и рас по
ла га ња. Чи ни се да је ово ука зи ва ње на ре ла тив ност пра ва сво ји не 
чо ве ка ве о ма ва жно у до ба оп ште по ма ме за сти ца њем и успо на 
ул тра тр жи шне иде о ло ги је из де ве де се тих ко ја по ла зи од пре ми се о 
„све то сти” ин ди ви ду ал не сво ји не. Овај део се за вр ша ва из во ђе њем 
тврд ње да гре хо ван од нос ме ђу љу ди ма ко ји пре ви ђа ову ре ла тив
ност ра ђа по де ле и оту ђе ност ме ђу љу ди ма.

Дру га це ли на по би ја тврд њу да је ма те ри јал но бо гат ство ос-
нов сре ће. Под се ћа ју ћи на ре чи апо сто ла Па вла да је ко рен сви ју 
за ла сре бро љу бље, ауто ри опо ми њу да се жи вот не сме све сти на 
не пре ста ну тр ку за бо гат стви ма. Али то не зна чи да бо га таш не мо
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же да се спа се. Он мо ра да упра вља сво ји ном на пра ви на чин и да 
део свог бо гат ства (не све!) де ли дру ги ма и чи ни ти ме до бра де ла. 
Но то је до ње га, а не до дру гих. Све то пи смо, ка же се, при зна је 
пра во чо ве ка на сво ји ну и „осу ђу је на ср тај на њу”. 

По себ но је ва жна те за ко јом се отва ра тре ћа це ли на: цр ква при
зна је по сто ја ње мно гих об ли ка сво ји не. За тим се на во де др жав ни, 
дру штве ни, кор по ра тив ни, при ват ни и ме шо ви ти об ли ци сво ји не 
као они ко ји су у раз ли чи та вре ме на до би ли раз ли чи ту уко ре ње
ност у ра зним зе мља ма. По ма ло нео че ки ва но на кон ко му ни стич ког 
ис ку ства, цр ква твр ди да не тре ба да ва ти пред ност ни јед ном од 
ових по себ них об ли ка: сва ки је по до бан за грех као и за пра вил но 
ко ри шће ње. Ов де се по но во иде про тив по све ћи ва ња при ват не сво
ји не јер је ис ку ство де ве де се тих по ка за ло да је при ва ти за ци ја до
не ла ви ше гре ха и на не ла ви ше ште те ру ској при вре ди не го све др
жав но вла сни штво. Исто вре ме но, ово ни је са мо праг ма ти зам ко ји 
ура чу на ва све ве ћу но стал ги ју љу ди за ко му ни стич ким вре ме ни ма 
и об ли ци ма вла сни штва, већ пре от пор ква зи ли бе рал ном фун да
мен та ли зму и фи нан сиј ској гло ба ли за ци ји. По себ но се у об ја шње
њу ви ди афир ма ци ја гло бал не плу рал но сти, мул ти кул ту рал но сти 
и од бра не пра ва сва ког на ро да да сам иза бе ре об ли ке сво ји не ко ји 
му нај ви ше од го ва ра ју.

Не ко ли ко па ра гра фа ни же ука зу је се и да се у пре ци зно од ре
ђе ним усло ви ма и при ват на сво ји на (иако на чел но нео ту ђи ва) за
пра во сме пре у зи ма ти уз пра вич ну на кна ду, али се пре по ру чу је да 
се то ра ди што ма ње јер мо же иза зва ти со ци јал не по тре се.

За тим се ис ти че зна чај ин те лек ту ал не сво ји не. Ти ме цр ква до
бро по ка зу је да уви ђа ка ко се ме ња свет и ка ко се мо ра мо ба ви ти и 
но вим об ли ци ма сво ји не, све зна чај ни јим за из ме ње ни об лик при
вре де. И на кра ју се цр ква крат ко освр ће на иде ју о до бро вољ ном 
удру жи ва њу и са мо о ту ђи ва њу имо ви не. Го во ри се, да кле, о не кој 
вр сти за дру гар ства и о ма на стир ској при вре ди. Ис ти че се да су та
кви при ме ри по ка за ли ка ко за јед нич ка имо ви на мо же би ти ефи
ка сно уна пре ђи ва на, али се опет по на вља да од ри ца ње од лич не 
сво ји не мо ра би ти ис кљу чи во до бро вољ но и по ве за но са лич ним 
ду хов ним из бо ром.

И по след ња це ли на го во ри о имо ви ни са ме цр кве као по себ
ном об ли ку сво ји не. Он је из гра ђен на до бро вољ ним при ло зи ма и 
за то цр ква тра жи да се ова сво ји на не опо ре зу је и не тре ти ра као 
оста ла сво ји на ко јом се др жа ва ба ви. Цр ква тра жи да се опо ре зу ју 
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де лат но сти из ко јих цр ква по не кад ства ра про фит, али да при ло ге 
др жа ва не би тре ба ло да ди ра.

*

На окру глом сто лу ко ји је 2001. го ди не одр жан као не ка вр ста 
де ба те о Осно ва ма, на при мед бу да из до ку мен та не сле де ја сни 
при о ри те ти за прак тич но де ло ва ње, про то је реј Ни ко лај Ба ла шов, 
је дан од ва жни јих љу ди у струк ту ри цр кве и аутор за ни мљи ве књи
ге ко мен та ра со ци јал не кон цеп ци је РПЦ4), од го во рио је да до ку
мент сва ка ко ни је иде а лан, али да је нај ва жни је да је цр ква кре ну ла 
у том прав цу и по ста ви ла осно ве од ко јих се мо же ићи да ље. Под
се тио је да су и ри мо ка то ли ци по не кад вр ло бр зо на кон ен ци кли ка 
ишли да ље и до ра ђи ва ли сво ја на че ла.5)

Чи ни се да је на кон об ја вљи ва ња Осно ва бр зо уоче но да је еко
ном ски део је дан од нај са же ти јих и не за до во ља ва ју ћих. Но цр ква је 
на ста ви ла ди ја лог са дру гим де ло ви ма дру штва и др жа ве па је та ко 
већ 2002. одр жан Сед ми свет ски са бор Ру са са основ ном те мом 
„Ве ра и рад: ре ли гиј ске и кул тур не тра ди ци је и ру ска еко ном ска 
бу дућ ност”. Са бла го сло вом па три јар ха и уз уче шће пред сед ни ка, 
све ште ни ка, по ли ти ча ра, би зни сме на, на уч ни ка, ли де ра син ди ка та 
и по слов них асо ци ја ци ја итд. во ди ла се озбиљ на рас пра ва6) и од
лу че но је да се до не се не ка вр ста ко дек са еко ном ских ак тив но сти. 
Под окри љем цр кве осно ва на је рад на гру па са пред став ни ци ма 
ра зних еко ном ских стру ја ко ја је ура ди ла основ ни на црт до ку мен
та. У гру пи су се на ла зи ли Сер геј Гла зјев, не ка да шњи ми ни стар а 
за тим оштар кри ти чар ру ских ли бе ра ла, Вла ди мир Мау, је дан од 
ар хи те ка та еко ном ских ре фор ми из де ве де се тих и Је ле на Ка та је
ва, за ме ник ди рек то ра фе де рал не ко ми си је за тр жи ште ка пи та ла. 
Из цр кве су ту би ли Па вел Ша шкин и ве о ма ути цај ни Все во лод 
Ча плин.

Иде ја је би ла да се не пра ви још је дан од по сто је ћих де таљ них 
кор по ра тив них ко дек са по на ша ња, већ да се у фор ми Де ка ло га, 
де сет за по ве сти, по ну ди мо рал ни оквир по сло ва ња упу ћен свим 
ак те ри ма еко ном ског про це са, укљу чу ју ћи и др жа ву. На црт је раз

4) Николай Балашов, И сотворил Бог мужчину и женщину: Комментарии к Социаль
ной концепции Русской Православной Церкви, Даниловский благовестник, 2001. http://
www.synergia.itn.ru/kerigma/brak/balashov/IsotvorilBog.htm

5) Пеикова, Прусак, 2001.
6) http://www.russianorthodoxchurch.org.ru/nr212173.htm 
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ма тран и до ра ђи ван на не ко ли ко кон фе рен ци ја ко је су укљу чи ва ле 
за ин те ре со ва не стра не и ко нач но усво јен на Осмом свет ском са бо
ру Ру са. На зив до ку мен та је Ко декс мо рал них прин ци па и пра ви ла 
у еко ном ском жи во ту (Свод нрав ствен ных прин ци пов и пра вил в 
хо зя й ство ва нии). Он по на вља не ке од ста во ва из не тих у Осно ва ма, 
али је да ле ко озбиљ ни ји и све о бу хват ни ји до но се ћи и не ке вр ло 
за ни мљи ве и до ста хра бре но ви не. Иде ја је би ла да се пра те де сет 
Бож јих за по ве сти и да се по ста ви иде ал ни нор ма тив ни мо дел са 
све шћу да је ствар ност да ле ко од то га, али да се пре ма не че му мо
ра упра вља ти.

У пр вој за по ве сти се тра жи хар мо ни ја ду хов ног и ма те ри јал
ног усме ра ва ња чо ве ка. Под се ћа се на чи та ву исто ри ју спо ро ва у 
ру ској исто ри ји ко ји во де од де ба те јо си фља на и не стја жа те ља7) 
до са вре ме них спо ро ва пост со вјет ског пе ри о да. Уоча ва се да је у 
ру ској тра ди ци ји по сто ја ла до ми на ци ја скло но сти ка при о ри те ту 
ду хов ног над ма те ри јал ним, али се ја сно ис ти че да је крај ност та
квог из бо ра во ди ла ка стра шним тра ге ди ја ма.

У дру гој за по ве сти по на вља се увид да бо гат ство ни је са мо по 
се би циљ већ је оно пре све га ис ку ше ње и од го вор ност. И др жа ва и 
пред у зет ни ци се упо зо ра ва ју да при до но ше њу еко ном ских од лу ка 
во де ра чу на о прин ци пу пра вич но сти. Пред у зет ни ци се под у ча ва ју 
да од су ство кул та нов ца да је чо ве ку уну тра шњу сло бо ду јер но вац 
тре ба да бу де са мо сред ство за по ста вље не ци ље ве.

Пра ву но вост до но се по след ња два па су са ко ја се ба ве си ро
ма шни ма. Твр ди се да је си ро ма шан чо век ко ји сво је спо соб но сти 
не ко ри сти или их ко ри сти са мо за ма те ри јал не ци ље ве та ко ђе не
мо ра лан. И си ро ма штво је – као и бо гат ство – ис ку ше ње. „Си ро ма
шан чо век је ду жан (ис та као М. Ђ.) до стој но да се ста ра о се би, да 
стре ми ка ефек тив ном по слу, да по ди же свој про фе си о нал ни ни во, 
ка ко би иза шао из свог бед ног по ло жа ја.” Ово је је дан од ве ћих 
по ма ка у овом до ку мен ту и по ка зу је да цр ква има ја сну свест о си
ту а ци ји у ко јој се на род, др жа ва и свет на ла зе и сто га под сти че и 
нај ни же сло је ве ста нов ни штва да по ве ћа ним тру дом по ди жу се бе 
и сво ју на ци ју. Да кле жи вот у си ро ма штву и про сја че њу сва ка ко 
ви ше ни је вр ли на. 

7) Свод, 2004. У питању је познати спор између две струје унутар цркве који се одвијао 
током петнаестог века. Јосифљани, окупљени око игумана Светог Јосифа Волоцког, 
заговарали су већи значај црквене имовине, а нестјажатељи (непоседници) који су сле-
дили Светог Нила Сорског заговарали су аскетски идеал и одрицање од манастирске 
имовине како се црква не би преобразила у богату и искварену институцију.
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Тре ћа за по вест апо стро фи ра зна чај кул ту ре по слов них од но са 
и по себ но вер ност да тој ре чи као пред у сло ву ефи ка сних уго вор них 
од но са. Пред у зет ни ци се уче да су ду жни да се осе ћа ју од го вор ним 
за рад сво јих рад ни ка и по сле ди це укуп ног рад ног про це са. Упо
зо ра ва ју се да ду го роч но гра де сво је по зи ци је и сво ју ре пу та ци ју 
јер је по слов на ре пу та ци ја ак тив ко ји се те шко гра ди а ла ко гу би, 
као и да не ча сна игра ну жно во ди и лич ном кра ху и уру ша ва њу 
еко ном ског си сте ма. Твр ди се да об ма на кли јен та у сфе ри услу га 
и тр го ви не че сто во ди ка бан крот ству. Та ко ђе се и власт упо зо ра ва 
да мо ра да во ди ра чу на не са мо о ис пу ња ва њу уго вор них оба ве за 
из ме ђу дру гих игра ча, већ да она тре ба да бу де при мер. Да кле и 
та ко што пла ћа ду го ве др жа ве пре ма пред у зе ћи ма, али и та ко што 
по ли ти ча ри мо ра ју да во де ра чу на да ис пу ња ва ју обе ћа ња ко ја су 
да ли у кам па ња ма. У тек сту се ја сно на во де и по ро ци ко ји су не до
пу сти ви на рад ном ме сту: псо ва ње, не при стој но по на ша ње пре ма 
ли ци ма дру гог по ла, на си ље, пи јан ство, фа ми ли јар ност. Осу ђу је се 
и гру бо, не мар но и ба ха то по на ша ње пре ма куп цу.

У че твр тој за по ве сти да је се оно што је не до ста ја ло у Осно
ва ма. На ла же се пред у зет ни ци ма да во де ра чу на о то ме да рад ник 
ни је ме ха ни зам ко ји се мо же не пре ста но екс пло а ти са ти. Ука зу је 
се на ње го ве по тре бе за од мо ром, ду хов ним и фи зич ким раз во јем 
и про ме ном де лат но сти ка ко би се раз вио, од мо рио, окре пио, био 
за до вољ ни ји а ти ме по стао и бо љи рад ник. Раз ви ја ње та ле на та и 
по тен ци ја ла по је дин ца мо же да до не се ко рист и пред у зе ћу и чи та
вом дру штву. 

Ово је на нор ма тив ном ни воу не сум њи во тач но, али по зна ју ћи 
при ро ду са вре ме ног рад ног про це са и стра ти фи ка ци ју љу ди те шко 
је оче ки ва ти да ова ква пре по ру ка мо же ефек тив но да се ко ри сти за 
све рад ни ке и све де лат но сти. На жа лост, у мно гим вр ста ма де лат
но сти не ви ди се по тре ба за кре а тив но шћу већ пре за ме ха нич ким 
оба вља њем истих де лат но сти. У исто ри ји ка пи та ли зма од са мог 
по чет ка по сто ји про блем ко ри шће ња сло бод ног вре ме на за рад ни
ке јер је уоче но да је за мно ге од њих то би ло про клет ство: док су 
се на по слу услед оба ве за и стра ха да не из гу бе по сао по на ша ли 
при стој но, сло бод но вре ме би ко ри сти ли за пи јан ство, коц ка ње и 
дру ге вр сте по роч них про во да због ко јих би се за ду жи ва ли, тро ши
ли пла ту итд. На жа лост, про блем сло бод ног вре ме на или до ко ли це 
је још је дан од оних про бле ма ко ји у пра во слав ној тра ди ци ји ни је 
об ра ђи ван, а о ко ме би и цр ква и дру ге ин сти ту ци је тре ба ло да се 
огла ша ва ју.
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И пе та за по вест на ста вља на истом тра гу. Твр ди се да су сви 
ду жни да се бри ну о до стој ном жи во ту рад ни ка. Из но си се та ко
ђе кон тро верз на те за да са мо онај ко не ра ди у сти сци и ко ви ди 
пер спек ти ву пен зи је, здрав стве не за шти те и сл. мо же да ра ди ка ко 
тре ба, да пла ни ра и да са ра до шћу оба вља сво је по сло ве. Пред у
зет ни ци ма се пре по ру чу је да отво ре мо гућ ност рад ни ци ма да се 
од го вор но укљу че у упра вља ње пред у зе ћи ма, да би се бе мо гли да 
до жи вља ва ју као парт не ре од го вор не за суд би ну пред у зе ћа. Про
блем је ме ђу тим што се нај че шће рад ни ци не по ка зу ју до вољ но 
од го вор ним за та кав при ступ. Ис ку ство дру штве не сво ји не по ка за
ло је да у ве ћи ни слу ча је ва рад ни ци не по ка зу ју озбиљ но зна ње ни 
за ин те ре со ва ност за про бле ме раз во ја пред у зе ћа. За пад ни мо дел 
се ба зи ра упра во на стра ху рад ни ка од ме наџ мен та и од  гу бит ка 
по сла ако га не оба вља до бро.

У на став ку се ис ти че да др жа ва не тре ба са мо да не по сред но 
бри не за по тре бе ин ва ли да, де це без ро ди те ља и дру гих угро же них 
гру па, већ да тре ба да ство ри аде кват не усло ве у ко ји ма ће ми ло
срд на де ла оба вља ти дру ги ак те ри. И ко нач но, на ла же се да се пен
зи о не ри не тре ти ра ју као про блем већ као љу ди ко ји су мно го ура
ди ли за пред у зе ћа, што по зи тив но ути че на вас пи та ва ње мла дих.

Ше ста за по вест: рад не сме да уби ја и обо га љу је чо ве ка. Ов де 
се по на вља ју на ло зи из Осно ва да по сло да вац мо ра да обез бе ди 
мак си мал ну за шти ту на ра ду, а да с дру ге стра не рад ник мо ра од
го вор но да се од но си пре ма по слу и имо ви ни пред у зе ћа. Твр ди се 
да бри жни од нос по сло да ва ца пре ма рад ни ку опле ме њу је и но си 
ко рист и за ње га са мог. Ин си сти ра се да се по слов ни успех не сме 
тра жи ти по сва ку це ну уз угро жа ва ње жи во та и здра вља дру гих, 
јер је то „пре ступ но и по роч но”.

У сед мој за по ве сти се тра жи одва ја ње по ли тич ке од еко ном
ске вла сти. Твр ди се да би сва ко уче ство ва ње би зни са у по ли ти ци 
и ме диј ској сфе ри мо ра ло да бу де тран спа рент но и сви ма по зна то. 
Тра жи се да кле мак си мал на тран спа рент ност и у вла сни штву и до
ни ра њу ме ди ја. Кључ је да у еко ном ском жи во ту не би сме ло да бу
де ме ста за ко руп ци о на ше и да власт не би сме ла да се упо тре бља
ва за бо ље по зи ци је у тр жи шној кон ку рен ци ји. Пи сац сма тра да је 
ду жност да се са та квим ли ци ма не по слу је и не одр жа ва ју ве зе. 
Ов де се у од но су на Осно ве про ши ру је спи сак не до зво ље них „по
слов них ак тив но сти”, па се до да ју и тр го ви на љу ди ма, ме ди цин ско 
и ду хов но шар ла тан ство, шверц оруж ја и нар ко ти ка и по ли тич ки и 
вер ски екс тре ми зам.



стр: 175-191.

- 185 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

У осмој за по ве сти се на бра ја ју по ступ ци ко ји ма се кр ши при
род ни за кон и на но си ште та и дру штву и се би: кра ђа ту ђе имо
ви не, не мар пре ма за јед нич ком вла сни штву, не пла ћа ње рад ни ка, 
об ма њи ва ње парт не ра. До да је се и еко ло шка ди мен зи ја, па се свим 
про из вод ним ак те ри ма на ла же ду жност да бри ну о ре сур си ма и 
по ма жу про јек те за за шти ту жи вот не сре ди не. 

Мо жда је нај ва жни ји на лог да се пла ћа по рез: ауто ри ка жу да 
је не пла ћа ње по ре за др жа ви за пра во кра ђа од си ро ма шних, ста рих, 
ин ва ли да и дру гих не за шти ће них љу ди. Уз то иде и тврд ња да је 
при кри ва ње про фи та у ви ду из но ше ња нов ца у оф шор зо не исто 
што и пот кра да ње свог на ро да. Овим цр ква ука зу је на две ракра не 
ру ске еко но ми је ко је (уз ко руп ци ју) нај ви ше по га ђа ју ру ску при
вре ду: ута ја по ре за и из но ше ње нов ца у по ре ске ра је ве. Но исто
вре ме но се ов де ука зу је и на про блем пре ви со ких по ре за: др жа ва је 
ду жна да не за хва та у ке се љу ди ви ше не го што је то по треб но јер 
су при стој ни по ре зи основ ефи ка сне и мо рал не при вре де.

Сле ди за по вест ко ја се од но си на кон ку рен ци ју и ре кла му. Ин
си сти ра се на зна ча ју по ште не кон ку рен ци је јер мо но по ли спре
ча ва ју на пре дак и раз вој. Али за бра ње но је су зби ја ти кон ку рен та 
не ча сним сред стви ма, ла жи ма и слич ним не про ве ре ним ин фор ма
ци ја ма. По зна ју ћи са вре ме ну тех ни ку ма ни пу ла ци је пре ко про па
ганд ног про гра ма, цр ква вр ло екс пли цит но упо зо ра ва да су ре кла
ме ко је ко ри сте ди рект ну об ма ну, екс пло а ти шу сек су ал не ин стинк
те, под сти чу чо ве ка на пу ше ње и пи јан ство и ко ри сте се ду шев ном 
не зре ло шћу де це и ти неј џе ра не мо рал не и да би са ми пред у зет ни
ци мо ра ли да их осу де. У ре кла ма ма се не сме ју вре ђа ти вер ска и 
на ци о нал на осе ћа ња љу ди.

По след ња за по вест од но си се на по ло жај сво ји не. По на вља ју 
се те зе из Осно ва, али има и ва жних до да та ка. Бра ни се др жав на 
и дру штве на сво ји на и ука зу је ка ко ње но не за ко ни то при сва ја ње 
зна чи под ри ва ње на ци о нал не еко но ми је и стра да ње ми ли о на љу
ди – ово се од но си на пљач ка шке при ва ти за ци је. По на вља се да 
при ва ти за ци ја ни је са ма по се би циљ већ да тре ба да во ди ка ни зу 
еко ном ских по бољ ша ња. Ука зу је се да не ча сно при ва ти зо ван ка
пи тал за пра во не при па да вла сни ку и да је др жа ва ду жна да уве де 
пра вич ност и ис пра ви овај дуг.

Текст се за кљу чу је те зом да еко ном ски жи вот у крај њој ли ни ји 
за ви си од ду хов ног и мо рал ног са ста ва лич но сти ко је у ње му уче
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ству ју. Ка рак тер до брог рад ни ка сли ка се као чо век с до брим ср цем 
и све тлим умом, ду хов но зрео, тру до љу бив и од го во ран.

*

На кра ју би тре ба ло да по гле да мо ка кве су до са да по сле ди це 
ово га са чи ме је цр ква иза шла у јав ност. По ста вља ју се сле де ћа пи
та ња: у ко јој ме ри је све ово ушло у жи вот, да ли је еко но ми ја да нас 
у Ру си ји ви ше или ма ње хри шћан ска и ху ма на не го пре де се так го
ди на, и да ли је РПЦ на све то ути ца ла сво јим ста во ви ма и уче њем.

Већ ци ти ра ни чла нак про то је реј Ча плин је за вр шио ве о ма оп
ти ми стич ким по гле дом на бу дућ ност ути ца ја РПЦ и дру гих цр ка ва 
на еко ном ски жи вот у Ру си ји. Цр ква је то ком про те клих де вет го
ди на на ста ви ла да де лу је у јав но сти ка ко је Ча плин на ја вио, огла
ша ва ју ћи се по вре ме но и о еко ном ским пи та њи ма и ор га ни зу ју ћи 
по вре ме но ску по ве о та квим те ма ма. Би ло је ту и сим бо лич ки ве
о ма зна чај них ко ра ка као нпр. ка да је па три јарх Ки рил 2009. Све
тог Јо си фа Во лоц ког (во ђе стру је Јо си фља на, по зна тог по од бра ни 
вла сни штва и имо ви не) про гла сио за штит ни ком пред у зет ни штва у 
Ру си ји.8) РПЦ је фор мал но ус по ста ви ла ре дов ну са рад њу и су сре
та ње са ор га ни ма вла сти на свим ни во и ма, од па ро хи ја пре ко епар
хи ја до са ме па три јар ши је. Но не дав но ра ђе на ис тра жи ва ња јав ног 
мне ња по ка за ла су вр ло за ни мљи ву сли ку о ствар ном по ло жа ју цр
кве у дру штву и др жа ви. Око 54% ис пи та них сма тра ка ко цр ква 
по зи тив но ути че на оп ште дру штве ни жи вот др жа ве (4% сма тра да 
ути че не га тив но, а 19% да не ути че).9) На пи та ње да ли пра во сла
вље тре ба да по ста не др жав на ре ли ги ја по зи тив но је од го во ри ло 
са мо 30%, док је чак 48% од го во ри ло да др жа ва и цр ква мо ра ју би
ти одво је не. Ин те ре сант но је та ко ђе да су хра мо ви да ле ко по се ће
ни ји у гра до ви ма (по себ но у Мо скви) не го на се лу где ве о ма ма ли 
број љу ди од ла зи у цр кву чак и за вре ме пра зни ка.10) О прак тич ној 
уко ре ње но сти пра во сла вља го во ри и по да так да је то ком ве ли ког 
вас кр шњег по ста пре ко 70% љу ди има ло нор ма лан на чин ис хра не, 
да је не што ма ње од 10% по сти ло то ком по след ње не де ље, а да је 
пун пост ис по што ва ло ма ње од 3% ан ке ти ра них.11)

8) http://www.themoscowtimes.com/news/article/orthodoxbusinessmengetapatron
saint/391268.html

9)  http://fom.ru/TSennosti/11345
10)  http://www.levada.ru/05052014/paskhu-aktivnee-vsego-prazdnuyut-v-moskve
11)  http://www.levada.ru/30042014/soblyudenie-velikogo-posta



стр: 175-191.

- 187 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

Јед но ис тра жи ва ње Ле ва да цен тра об ја вље но је не дав но под 
на зи вом „Ру си се бе до жи вља ва ју вер ни ци ма, али у цр кву не иду”. 
Чак 68% ста нов ни штва се де кла ри ше као пра во слав но, а 19% као 
ате и сти. Док је 2007 око 20% твр ди ло да у цр кву иде бар јед ном 
ме сеч но, да нас је тај број пао на 14% па се уоча ва да је ре ли ги о зни 
ен ту зи ја зам у па ду. Чак 35% ни ка да не иде у цр кву. Про це не су да 
у при че шћу и дру гим све тим тај на ма уче ству је око 17% љу ди.12) 

Јед но дру го про шло го ди шње ис тра жи ва ње по ка за ло је да не
што ви ше од по ло ви не ста нов ни ка сма тра да цр ква игра по зи тив ну 
уло гу у дру штву, али ње ну уло гу пре све га ви де у ве зи са бри гом 
за ду хов ни и мо рал ни жи вот дру штва оче ку ју ћи да се не ме ша у 
по ли ти ку. Ви ди се не ка ње на уло га у ме ђу на ци о нал ним од но си ма, 
у уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци, те обра зо ва њу, али се цр ква не 
по ве зу је са пи та њи ма еко ном ског жи во та.13) Од но си из ме ђу цр кве 
и др жа ве углав ном се сма тра ју хар мо нич ним.

Мо жда нај бо ље о ствар ном ста њу го во ри не дав на оп шир на 
из ја ва оца Ча пли на14) да та на кон уво ђе ња санк ци ја Ру си ји то ком 
укра јин ске кри зе. Том при ли ком ре као је низ ве о ма ин ди ка тив них 
ства ри. Он твр ди да су санк ци је при ли ка да се ру ски на род и по
себ но ру ска ели та от кло не од кон зу ме ри стич ког си сте ма вред но
сти ко ји су пре у зе ли од за пад ног чо ве ка. По себ но се апо стро фи
ра фи нан сиј ска и бан кар ска ели та ко ја сво је ци ље ве по ста вља у 
скла ду са оним ка ко жи ве ње не ко ле ге са Вол Стри та15) и ко јој је 
по ру чио да не би тре ба ло да се де на две сто ли це. На су прот то ме 
Ча плин по зи ва на уме ре ност у прох те ви ма и же ља ма ко ја очи глед
но не ка рак те ри ше при пад ни ке ру ског дру штва да нас. Сва ко ме ко 
је по се тио Мо скву и ви део во зни парк на ули ца ма тог гра да ја сно 
је о че му се ра ди.

Он је при ме тио да су ру ска по љо при вред на га здин ства по след
њих го ди на дис кри ми ни са на у од но су на при ви ле го ва не за пад не 
ком па ни је ко је без про бле ма про да ју сво је про из во де у Ру си ји. По

12) http://www.levada.ru/24122013/rossiyane-schitayut-sebya-veruyushchimi-no-v-tserkov-
ne-khodyat

13) http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114598
14) Као што смо видели и раније је био веома утицајан у овим питањима, а од 2009. и 

формално је заузео кључно место будући да је постао председник синодалног одељења 
Патријаршије за сарадњу цркве и друштва и члан познате Друштвене палате Руске 
Федерације.

15) О томе како то изгледа треба погледати последњи Скорсезеов филм Вук са Вол Стрита 
(2013), рађен по мемоарима једног од највећих берзанских мешетара Џордана Белфор-
та.
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ста вио је и пи та ње за што се за пад ним бан ка ма и фи нан сиј ским 
струк ту ра ма до зво ља ва да у Ру си ји ра де ка ко хо ће и да уно се кул
ту ру ко ја се ба зи ра на прин ци пи ма „но вац пра ви но вац” и „но вац је 
кључ за све” а ко ја је и на са мом за па ду иза зва ла мно га зла.16)  

РПЦ, и то тре ба ре ћи, ни је ин сти ту ци ја ко ја је ство ри ла прак
су да се огла ша ва по во дом ак ту ел них спо ро ва ра да и ка пи та ла у 
Ру си ји, ни ти се ба ви за ко но дав ством ко је се од но си на пи та ња из 
еко ном ског сек то ра. Но за пра вед ну оце ну тре ба ства ри по сма тра
ти ком па ра тив но. Упр кос ду гој тра ди ци ји и од лич но раз ви је ном 
уче њу, и Ри мо ка то лич ка цр ква се на за па ду све ви ше про те ру је из 
јав ног жи во та оста ју ћи без мо гућ но сти да ути че и ар би три ра у ова
квим пи та њи ма, као што је то не ка да би ло. Но по не кад прин ци пи 
ко је је по ста ви ла на ста вља ју да де ла ју, па је та ко рад не де љом мак
си мал но огра ни чен, а мо гу се на ћи и за ни мљи ви при ме ри из ре да 
ве ли ких ком па ни ја ко је сле де на ло ге бри ге за чо ве ка. Не тре ба за
бо ра ви ти и да је чи та ва кул ту ра по сло ва ња, од нос пре ма по ре зи ма, 
оп ста нак др жа ве бла го ста ња и мно го то га дру гог што још тра је у 
за пад ној Евро пи, на сле ђе не ка да шњег ве ли ког ути ца ја цр кве и ње
не бор бе да се ка пи та ли зам уме ри, ху ма ни зу је и упри сто ји.

У Ру си ји се све то тек гра ди у ха о тич ним усло ви ма у ко ји ма се 
цр ква бо ри са гло бал ном хе до ни стич ком и по тро шач ком ци ви ли за
ци јом, као и са до ма ћом нео д го вор ном по слов ном и фи нан сиј ском 
ели том. Но у вре ме ка да су син ди ка ти не моћ ни, она ипак пред
ста вља ка кавта кав ауто ри тет за бри гу о љу ди ма и за убла жа ва ње 
бру тал не по слов не кул ту ре. Уз то тре ба ре ћи да је у не ким дру гим 
обла сти ма као што су обра зо ва ње, би о е тич ка пи та ња, трет ман по
ро ди це и за бра на про мо ци је хо мо сек су а ли зма, об но ва иден ти тет
ске по ли ти ке итд, цр ква за јед но са дру гим дру штве ним ак те ри ма 
оства ри ла за и ста по за ма шне ре зул та те. 

Она се еви дент но из бо ри ла за сво ју по зи ци ју у дру штву и др
жа ви,17) али јој је нај ве ћи про блем то што се сма њу је број ак тив них 
вер ни ка и што се пра во сла вље код мно гих до жи вља ва као нео ба ве
зу ју ћа фор ма, а не као ствар ни обра зац жи во та и по на ша ња о че му 

16) http://ria.ru/religion/20140807/1019176169.html
17) Положај Српске православне цркве у том погледу још је и гори. СПЦ се не оглашава 

поводом актуелних питања повезаних са светом рада и економије. Одређене дебате 
о односу религије па и православља са економским питањима воде се под окриљем 
фондације Конрад Аденауер и Хришћанског културног центра. Погледати занимљив 
покушај прављења зборника радова о односу религије према економским питањима у 
Младеновић, 2012.
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све до че и да ље ве ли ки број абор ту са18), као и рас про стра ње ност 
нар ко ма ни је и ал ко хо ли зма и ни зак оче ки ва ни жи вот ни век19).
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Mi sa Djur ko vic

WORK AND THE ECO NOMY IN SO CIAL TE AC HING OF  
THE RUS SIAN ORT HO DOX CHURCH

Re su me
The Rus sian Ort ho dox Church is the first in the Ort ho
dox world to start bu il ding co di fied so cial te ac hing. The 
ba sic do cu ment was pu blis hed in 2000. as the ba sis for 
the fu tu re de ve lop ment of spe ci fic qu e sti ons. In this ar tic le 
the aut hor analyses the po si tion of the Church in is su es of 
work and the eco nomy. He starts with an analysis of the 
ap pro pri a te parts of the 2000. do cu ment, and then mo ves 
to the se cond do cu ment that was adop ted in 2004. un der 
the na me of the Co de of mo ral ru les in the eco nomy. At the 
end, the se at ti tu des are com pa red with the te ac hings of 
the Ro man Cat ho lic Church and the aut hor ex plo res the 
con se qu en ces of the at ti tu des of the Rus sian Church in the 
ove rall so cial trends in Rus sia. 
Key words: so cial te ac hing, the Rus sian Ort ho dox Church, 
the Ro man Cat ho lic Church, work, the eco nomy.
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