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* Цен тар евро а тлант ских ис тра жи ва ња, Ди пло мат ске ака де ми је Ми ни стар-
ства ино стра них по сло ва, Ру си је, Мо сква, Ру ска фе де ра ци ја

АнастасијаМитро фановаВладимиро вна

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА ПРА ВО СЛАВ НОГ СВЕ ТА

Резиме

На осно ви ин те гра ци о них про це са ко ји се де ша ва ју у 
ислам ском све ту (ма да се та мо, сва ка ко, од ви ја ју и дез ин те
гра ци о ни про це си), нео бич но де лу је сла бост или чак пот пу
но од су ство по ку ша ја ин те гра ци је пра во слав ног све та. Сам 
се тај тер мин на ла зи под сум њом, јер ни јед на зе мља све та 
(осим Грч ке, где је пра во сла вље др жав на ре ли ги ја) не мо же с 
фор мал ног гле ди шта да се сма тра “пра во слав ном”. 

При ста ли це по сто ја ња пра во слав не ци ви ли за ци је че
сто се по зи ва ју на С. Хан тинг то на, ко ји је “пра во слав ну ци
ви ли за ци ју” де фи ни сао као јед ну од свет ских ци ви ли за ци ја. 
Аме рич ки исла ми ста Б. Ти би се сла же са гле ди штем Хан
тинг то на и пи ше да се “ис точ но не ре фор ми са но хри шћан
ство спре ма ста ти на су прот и исла ма и За па да” – а до каз 
сво је по зи ци је ви ди у по др шци бо сан ским Ср би ма од стра не 
Грч ке и “пра во слав не сло вен ске ци ви ли за ци је”. То ста но ви
ште се ра ши ри ло у кру го ви ма но ви на ра, ко ји ис ти чу по сто
ја ње пра во слав ног све та као бит но ме сто, ако би тај свет 
за и ста на сту пао на ме ђу на род ној аре ни као је дин ствен 
фронт. Но, да би то би ло ре ал ност, по треб но је по кре ну ти 
ин те гра ци ју пра во слав ног све та.

Кључ не ре чи: Пра во сла вље, ин те гра ци је, по ли ти ка, 
Сло ве ни, са вез
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Ре ли ги ја се све гла сни је де кла ри ше као ути ца јан фак-
тор у ме ђу на род ним од но си ма. Не ки те о ре ти ча ри сма тра ју 
да је свет чак по де љен на не ко ли ко ци ви ли за ци ја ко је сто је 
јед на на су прот другoj, ко је схва та ју је дин ство сво је кул ту ре 
и по ли тич ких ин те ре са. Те се ци ви ли за ци је мо гу гра ди ти ка-
ко на осно ву ре ли ги је (“ислам ски свет”, “хри шћан ски свет”, 
“пра во слав ни свет” и др.), та ко и на осно ву за јед нич ког ет-
нич ког по ре кла (“арап ски свет”, “сло вен ски свет”). Чак и све-
тов не др жа ве, где ре ли ги ја не ма по се бан дру штве ни зна чај, 
ипак де ли из ве сне ка рак те ри сти ке ко је има ју ре ли гиј ско по-
ре кло, ти пич не за сво ју ци ви ли за ци ју. То се де ша ва услед то-
га што ре ли ги ја у по сред ној фор ми на ста вља да бу де осно ва 
сва ке кул ту ре. Чак и љу ди ко ји ни су ре ли ги о зни мо гу се бе да 
де фи ни шу у тер ми ни ма ре ли ги је – на при мер, као “све тов-
ни му сли ма ни”, “ка то ли ци ко ји не ма ју об ре де”, “му сли ман 
по кул ту ри” итд. Из овог се мо же за кљу чи ти да др жа ве ко је 
има ју за јед нич ко ре ли гиј ско и кул тур но на сле ђе мо гу да се 
раз ма тра ју на ме ђу на род ној аре ни као из ве сна це ли на – “ци-
ви ли за ци ја” (или “свет”).

Ме ђу тим, мо же се на ћи мно го ар гу ме на та ко ји по др жа-
ва ју су прот ста вље но гле ди ште, ко је сма тра да та ко зва не “ци-
ви ли за ци је” не по сто је, и да се су ве ре не др жа ве не ру ко во де 
у сво јим де лат но сти ма кул тур ним мо ти ви ма, већ ис кљу чи-
во на ци о нал ним ин те ре си ма. Мно ги со вјет ски на уч ни ци су 
не ги ра ли по сто ја ње ислам ског све та као по ли тич ке це ли не 
(ци ви ли за ци је), за сни ва ју ћи то на са свим ис прав ном гле ди-
шту да се тзв. ислам ске зе мље су ви ше раз ли ку ју по сво јим 
еко ном ским и по ли тич ким ка рак те ри сти ка ма (ка ко мо гу да 
чи не је дин стве ну “ци ви ли за ци ју” све тов на Тур ска и иде о-
крат ски Иран?).

Не ки на уч ни ци при зна ју це ло ви тост ислам ског све та 
на осно ву то га што по сто ји не ко ли ко ме ђу на род них (тј. ме-
ђу др жав них) ислам ских ор га ни за ци ја. Ме ђу тим, та кав при-
лаз не узи ма у об зир по сто ја ње не др жав них су бје ка та (на 
при мер, не вла ди них тран сна ци о нал них ислам ских по кре та, 
ислам ских ма њи на уну тар др жа ва итд.). Ве ро ват но у “ислам-
ски свет” тре ба укљу чи ти не са мо др жа ве, ко је су се бе зва-
нич но про гла си ле “ислам ским”, или оне у ко ји ма му сли ма ни 
чи не ве ћи ну ста нов ни штва, већ и по себ не гру пе му сли ма на, 
ко је жи ве у не му сли ман ском окру же њу, а та ко ђе и тран сна-
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ци о нал не ислам ске по кре те1. “Ислам ски свет” на тај на чин је 
не што ве ће не го фор мал но удру же ње др жа ва, ко је се бе на зи-
ва ју “ислам ским”.

“Ислам ски свет”, без у слов но, не тре ба схва та ти као 
ана ло ган Ко мин тер ни, на про тив, то је стру ку ра су прот на 
Ко мин тер ни. Уме сто цен тра ли зо ва не ор га ни за ци је, за сно ва-
не на вер ти кал ним ве за ма, ми за па жа мо мре жу у ко јој не ма 
ру ко во де ћег цен тра, већ ве зе но се пр вен стве но хо ри зон та лан 
ка рак тер. Ни је чуд но што у окви ри ма тог си сте ма оп ште по-
зна та “ислам ска со ли дар ност” у ме ђу на род ним од но си ма ни-
је увек очи глед на. Ствар је у то ме, ма да се та со ли дар ност 
не ма ни фе сту је та ко че сто на ни воу ме ђу др жав них од но са,  
што, ти ме ви ше, она има на свет ски по ли тич ки про цес зна ча-
јан ути цај пу тем де ло ва ња по је ди на ца, не др жав них ор га ни-
за ци ја и по кре та. То што “ислам ске др жа ве” ни су да ле по моћ 
ре жи му Ху се и на – на рав но, од ре ђе ни је ар гу мент про тив по-
сто ја ња ислам ске со ли дар но сти. Али, то што су не вла ди не 
ор га ни за ци је и обич ни гра ђа ни тих зе ма ља из ра жа ва ли про-
те сте про тив ула ска ан гло-аме рич ких сна га у Ирак, по ка зу је 
да та со ли дар ност ипак по сто ји.

По сто ја ње ислам ског све та де фи лу је без об зи ра на на-
вод но не ре ши ве про ти ву реч но сти из ме ђу су ни та и ши та, 
Ара па и не а ра па. Та ко је Иран пру жио по др шку му сли ман-
ским уста ни ци ма це лог све та, укљу чу ју ћи Ери тре ју, Ал-
жир и Бо сну, а та ко ђе пру жао зна чај ну по моћ Су да ну, ко ји 
се на ла зио под ре жи мом ме ђу на род них санк ци ја. Ра ди кал ни 
исла ми сти из мно гих му сли ман ских зе ма ља су се бо ри ли у 
бо сан ској ар ми ји. Му а мер Га да фи је по ну дио у сво је вре ме 
ли де ру аме рич ке ор га ни за ци је “На ци ја исла ма” Фа ра ка ну 
ми ли он до ла ра за во ђе ње ислам ске про па ган де у САД.

На осно ви ин те гра ци о них про це са ко ји се де ша ва ју у 
ислам ском све ту (ма да се та мо, сва ка ко, од ви ја ју и дез ин те-
гра ци о ни про це си), нео бич но де лу је сла бост или чак пот пу-
но од су ство по ку ша ја ин те гра ци је пра во слав ног све та. Сам 
се тај тер мин на ла зи под сум њом, јер ни јед на зе мља све та 
(осим Грч ке, где је пра во сла вље др жав на ре ли ги ја) не мо же 
с фор мал ног гле ди шта да се сма тра “пра во слав ном”. Шта ви-

1 В. на пример: Игнатенко А.А. Самоопределение исламского мира \ Ислам и 
политика. М., 2001. Стр. 16, 17
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ше, све тов не др жа ве, чи ја кул ту ра се фор ми ра под ути ца јем 
пра во сла вља, пот пу но се мо гу (у кул тур ном сми слу) свр ста-
ти у пра во слав ни свет. Чак др жа ва у ко јој пра во слав ни не 
чи не ве ћи ну ста нов ни штва, али чи ја се кул ту ра фор ми ра ла 
под пра во слав ним ути ца јем, у пот пу но сти се мо же на зва ти 
“пра во слав ном”. И у кул тур ном сми слу Ру си ја је пра во слав-
на зе мља чак и ако је ве ћи на ста нов ни штва ре ли гиј ски ин-
ди фе рент на или про по ве да дру ге ре ли ги је. Ов де се мо же по-
слу жи ти ис ку ством ислам ске ин те гра ци је, ка да се у “му сли-
ман ске зе мље” свр ста ва ју не са мо иде о крат ске др жа ве ти па 
Ира на, већ и све тов не (Тур ска).

Упра во у том сми слу тре ба схва та ти ре чи: “Ру си ја је 
сва ка ко нај ве ћа пра во слав на др жа ва”, ко је је ре као пред сед-
ник РФ В. В. Пу тин на су сре ту Све тог Ки но та (Грч ка, Све та 
Го ра Атон, 9. сеп тем бра 2005.). “У Ру си ји с ње них 145 ми ли о-
на ста нов ни ка ве ли ка ве ћи на су пра во слав ни хри шћа ни, око 
130 ми ли о на љу ди. И за нас је пре по род Ру си је по ве зан пре 
све га са ње ним ду хов ним пре по ро дом” – до дао је он2.

Пи та ње по сто ја ња пра во слав ног све та мо же да се учи-
ни из ли шним. С јед не стра не оно без у слов но по сто ји као 
укуп ност зе ма ља где је пра во сла вље основ на кул ту ра,  та ко-
ђе и по себ них за јед ни ца и по је ди них при ста ли ца пра во сла-
вља из ван гра ни ца кул тур но-пра во слав ног про сто ра. 

При ста ли це по сто ја ња пра во слав не ци ви ли за ци је че-
сто се по зи ва ју на С. Хан тинг то на, ко ји је “пра во слав ну ци-
ви ли за ци ју” де фи ни сао као јед ну од свет ских ци ви ли за ци ја3. 
Аме рич ки исла ми ста Б. Ти би се сла же са гле ди штем Хан-
тинг то на и пи ше да се “ис точ но не ре фор ми са но хри шћан-
ство спре ма ста ти на су прот и исла ма и За па да” – а до каз 
сво је по зи ци је ви ди у по др шци бо сан ским Ср би ма од стра не 
Грч ке и “пра во слав не сло вен ске ци ви ли за ци је”4. То ста но ви-
ште се ра ши ри ло у кру го ви ма но ви на ра, ко ји ис ти чу по сто ја-
ње пра во слав ног све та као бит но ме сто, ако би тај свет за и ста 
на сту пао на ме ђу на род ној аре ни као је дин ствен фронт.

2 Закључна реч на сусрету с члановима Светог Синода. 9 септембра 2005 
године, Грчка, Света Гора Атос. На Интернет адреси: http://www.kremlin.ru/
text/appears/2005/09/93574.shtml

3 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: 
Touchstone, 1997. Стр. 45-46.

4 Тиби Б. Навед. дело, Стр. 23.
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С дру ге стра не, на свет ској по ли тич кој сце ни пра во-
слав ни свет, за раз ли ку од све та исла ма или ка то лич ког све-
та, ско ро да се не ис по ља ва. За сад се ни је по ја ви ла у пра вом 
сми слу уни вер зал на иде о ло ги ја ко ја би мо гла да об у хва ти 
це ло ку пан пра во слав ни свет, да га ује ди ни око се бе и из ве де 
на ме ђу на род ну сце ну као кон со ли до ван су бје кат. Ја вља се 
чврст ути сак да се та ква иде о ло ги ја уоп ште не мо же ство-
ри ти, да је пра во сла вље, за хва љу ју ћи сво јој ор га ни за ци о ној 
струк ту ри (од су ству је дин стве ног вођ ства) и те сним исто-
риј ским ве за ма с ет но сом, др жа вом, те ри то ри јом, осу ђе но да 
сти че ет нич ке цр те и мо же слу жи ти као иде о ло шки осло нац 
је ди но сва кој кон крет ној др жа ви.

Не мо же да се не при ме ти да на осно ву бур них ин те-
гра ци о них про це са, ко ји се де ша ва ју у ислам ском све ту, са-
мо свест пра во слав ног све та из гле да очи глед но не до вољ ним 
да се го во ри о ње му као о кул тур но-по ли тич кој за јед ни ци 
ко ја спо зна је сво је је дин ство. Ако у све ту исла ма по сто ји 
мно штво ка ко ме ђу др жав них, та ко и не вла ди них ор га ни за-
ци ја, соп стве на бан ка раз вит ка и чак соп стве на де кла ра ци ја 
људ ских пра ва, он да су ин сти ту ци о нал не струк ту ре пра во-
слав ног све та крај ње сла бе. За то тер мин “пра во слав ни свет” 
тре ба упо тре бља ва ти за са да под на вод ни ци ма. 

Шта ви ше, чи ње ни це као оп шта не га тив на ре ак ци ја ста-
нов ни штва “пра во слав них зе ма ља” на бом бар до ва ње Ко со ва, 
го во ри о при су ству код “пра во слав ног све та” из ве сног по тен-
ци ја ла је дин ства. Ипак, тај се по тен ци јал ма ни фе сту је са мо у 
кри тич ким тре ну ци ма – на при мер, у слу ча ју бом бар до ва ња. 
Ни је уза луд Вла ди мир Бон да рен ко на звао Сло бо да на Ми ло-
ше ви ћа “ује ди ни те љем свих па три о та у Ру си ји”5. Да до да мо, 
не са мо па три о та, и не са мо у Ру си ји. За вре ме бом бар до ва ња 
Ко со ва је би ло де мон стри ра но то ли ко при ме ра пра во слав не 
со ли дар но сти, ко ли ко, из гле да, не мо же да се са ку пи за све 
вре ме од па да Кон стан ти но по ља. 

Тре ба та ко ђе да се по ме не кам па ња про тив бар-ко до ва 
и по ре ских бро је ва ко ја је за хва ти ла сав “пра во слав ни свет”, 
ко ја је ему ла ци ја про це са ко ји је по чео у Грч кој још 1993. 
го ди не, ка да је ли бе рал но-со ци ја ли стич ка вла да об ја ви ла о 
сво јој на ме ри да ис кљу чи из лич не кар те гра ђа на ру бри ку 

5 Бондаренко В. Милошевич – герой славян // Завтра. 13 апреля 1999. № 15.
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“ре ли ги ја”. За тим су кон зер ва тив ни кру го ви Грч ке пра во-
слав не цр кве из не ли про блем елек трон ских лич них ка ра та 
у ве зи са ства ра њем ком пју тер ског кон трол ног си сте ма “Ин-
фор ма тив ни си стем Шен ген”, то јест, ба зе по да та ка с име ни-
ма свих гра ђа на зе ма ља Шен ген ске гру пе. По ли тич ки фун-
да мен та ли сти у Грч кој и ван ње них гра ни ца су то схва ти ли 
као ства ра ње си сте ма то тал не кон тро ле сва ког гра ђа ни на. 
Оста ле “пра во слав не зе мље” (у пр вом ре ду Ру си ја) су се бр зо 
ода зва ле грч кој кам па њи сво јим про те сним ак ци ја ма про тив 
бар-ко до ва, смарт-ка ра та, лич них ко до ва, по ре ских бро је ва 
итд. По чет ком 2000-их го ди на у Ру си ји је по че ла кам па ња 
ему ли ра ју ћи грч ку кам па њу, про тив уки да ња ру бри ке “на-
ци о нал ност” у па со ши ма но вог обра сца.

Ра зу мљи во, те кам па ње не све до че о по сто ја њу тај ног 
цен тра ко ји ко ор ди ни ра пра во слав ном по ли тич ком ак тив-
но шћу, већ о при су ству скри ве них “уну тар пра во слав них” 
по ли тич ких ве за, ко је ме ђу тим, за са да ни су до би ле ин сти-
ту ци о на ли зо ва ну фор му. Пра во слав ни свет као по ли тич ка 
це ли на ни је на тај на чин ме ђу др жав ни са вез, већ мре жа ко ја 
се са сто ји од раз ли чи тих пра во слав но-по ли тич ких по кре-
та, по себ них ин ди ви дуа, ло би ја уну тар цр кве них и др жав-
них ад ми ни стра ци ја. Под вла чи мо да се не ра ди о од но си ма 
пра во слав них цр ка ва и ме ђу цр кве них ве за. Ве зе мо гу да се 
ја ве и из ме ђу гру па ко је слу жбе не цр кве раз ма тра ју као по-
лу је ре тич ке или чак је ре тич ке – на при мер, ру ски по ли тич ки 
фун да мен та ли сти ус по ста вља ју ве зе с грч ким “ста ро ка лен-
дар ци ма”, ко ји су се одво ји ли од зва нич не Грч ке пра во слав не 
цр кве, или с Ру ском пра во слав ном цр квом у ино стран ству. У 
по ли тич ким кам па ња ма оп ште пра во слав ног ка рак те ра мо гу 
да уче ству ју и нео па га ни, и чак они ко ји ни су вер ни ци, ко ји 
се бе сма тра ју “пра во слав ни ма по кул ту ри”.

На ма се чи ни да је “пра во слав на др жа ва” у по ли тич ком 
сми слу пре све га иде о крат ска др жа ва, то јест, та ква где се 
уну тра шња и спољ на по ли ти ка гра де на осно ву не ке ре ли гиј-
ске иде о ло ги је. Под ву ћи ће мо да се не ра ди о ре ли ги ји као та-
квој, већ упра во о ње ној тран сфор ми са ној фор ми – ре ли гиј-
ској иде о ло ги ји. Ре ли ги ја не мо же по ста ти не по сред на осно-
ва по ли тич ког де ло ва ња и ве ћи на по ли тич ких ре жи ма, ус по-
ста вље них на осно ву ре ли ги је, ни су те о крат ски у бу квал ном 
сми слу, већ иде о крат ски, то јест, не гра де се не по сред но на 
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прин ци пи ма ре ли ги је, већ на прин ци пи ма од го ва ра ју ће иде-
о ло ги је. Та кав је иран ски ре жим, из гра ђен на осно ви иде о ло-
ги је хо ме и ни зма, ко ја се бит но раз ли ку је од кла сич ног ши ит-
ског исла ма6. Кон цеп ци ју иде о крат ске др жа ве су раз ви ја ли 
ру ски ми сли о ци по чет ка 20. ве ка, од но сно  Н.С.  Тру бец кој, 
ко ји је сма трао да се та ква др жа ва не ка рак те ри ше ти ме што 
власт у њој при па да све штен ству, већ ти ме што се “вла да ју ћи 
слој ода би ра по ка рак те ри сти ци пре да но сти јед ној за јед нич-
кој иде ји-во ди љи”7. 

У на шем схва та њу “пра во слав на иде о крат ска др жа ва” 
– ни је др жа ва, у ко јој нај ви ша све тов на власт при па да пра во-
слав ној цр кви и ни је др жа ва у ко јој ста нов ни штво оба ве зно 
иде у цр кву и оба вља об ре де. То је др жа ва где се уну тра шња 
и вањ ска по ли ти ка гра де на осно ву јед не од пра во слав них 
ре ли гиј ских иде о ло ги ја. Не ке од тих иде о ло ги ја су оти шле 
да ле ко од пра во слав них ка но на. То јест, ми тај тер мин не 
упо тре бља ва мо у цр кве ном сми слу (по сто ји ка нон ска пред-
ста ва о пра во слав ној др жа ви с мо нар хом на че лу) и не у уоби-
ча је ном (др жа ва где сви ма “упра вља ју све ште ни ци”), већ у 
стро го огра ни че ном на уч ном сми слу.

По што је по тен ци јал је дин ства у пра во слав ном све ту 
искон ски сла би ји не го у све ту исла ма, он те шко мо же да се 
по ја ви сам по се би. За пре тва ра ње пра во слав ног све та у са-
мо стал ну по ли тич ку сна гу по тре бан је спо ља шњи ути цај. Уз-
гред, и у ислам ском све ту спо ља шње де ло ва ње игра зна чај ну 
уло гу: ме ђу на род не ислам ске бан ке фи нан си ра ју ства ра ње 
ислам ских пред у зе ћа у све тов ним др жа ва ма, ме ђу на род не 
ор га ни за ци је пру жа ју раз ли чи ту по моћ – од фи нан сиј ске до 
мо рал не. Ме ђу тим, пра во слав ни свет не ма сна гу ко ја би из вр-
ши ла на ње га спољ ни ути цај. Он има не што дру го – оно што 
по ми шље њу С. Хан тинг то на не до ста је све ту исла ма:  а то је 
је дин ствен ли дер, “др жа ву-сто жер” ко ја исто вре ме но има до-
вољ но сна ге и до вољ но кул тур но-ре ли гиј ске ле ги тим но сти, 
убе дљи ве ка ко за “сво је”, та ко и за вањ ски свет8. Та уло га у 
пот пу но сти од го ва ра Ру си ји. На сту па ју ћи 9. сеп тем бра 2005. 

6 Детаљније в. на пример: Abrahamian E. Khomeinism: Essays on the Islamic 
Republic. Berkeley: University of California Press, 1993.

7 Трубецкой Н.С. Об идее-правительнице идеократического государства // 
Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.  Стр. 518.

8 Huntington S. Навед. дело, P. 177.
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го ди не у ма на сти ру у Ато ну на су сре ту с чла но ви ма Све тог 
Ки но та, пред сед ник Ру си је Вла ди мир Пу тин је зва нич но из-
ја вио да је Ру си ја “нај ве ћа пра во слав на др жа ва”9. Та се из ја ва 
пр ви пут чу ла на ни воу вла да ра др жа ве.

Та кве из ја ве во де ћих лич но сти др жа ве су иза зва ле не-
га тив ну ре ак ци ју код мно гих пред став ни ка не пра во слав не 
ру ске ин те ли ген ци је. Рек тор Мо сков ског ислам ског уни вер-
зи те та Ма рат Мур та зин је из ја вио да “Ру си ја ни је пра во слав-
на др жа ва! То је де мо крат ска зе мља у ко јој јед на ка пра ва 
има ју све ре ли ги је, укљу чу ју ћи и ислам”10. У овом тре нут ку 
ње го ве ре чи од го ва ра ју си ту а ци ји. Не од го ва ра си ту а ци ји из-
ја ва Ми ха и ла Ле он тје ва да је “Ру си ја – пра во слав на зе мља, 
ко ја ду бо ко по шту је дру го ста нов ни штво, дру ге – по себ но 
тра ди ци о нал не – кон фе си је”11. Ру си ја за са да ни је пра во слав-
на др жа ва, али она то мо же по ста ти, и пре ћут ки ва ти о тој 
мо гућ но сти је бе сми сле но. 

Ру си ја у овом тре нут ку ни је пра во слав на зе мља ни у 
идеј но-по ли тич ком сми слу, ни шта ви ше, ли дер пра во слав-
ног све та (сам пра во слав ни свет не по сто ји као по ли тич ка це-
ли на, јер ни је из ра ђе на је дин стве на иде о ло ги ја за ње го во ује-
ди ња ва ње). Али упра во Ру си ја има ре ал не исто риј ске шан се 
да по ста не тај ли дер и око се бе ује ди ни сав пра во слав ни свет. 
Низ раз ло га го во ри да она фак тич ки јестепра во слав ни свет: 
пр во, Ру си ја је нај ве ћа и нај моћ ни ја од прет по ста вље них пра-
во слав них зе ма ља; дру го, од вре ме на по ја ве кра јем 15. ве ка 
ру ске цен тра ли зо ва не др жа ве Ру си ја је то ком це ло куп не сво-
је исто ри је очу ва ла др жав ност; и тре ће, Ру си ја је је ди на пра-
во слав на зе мља ко ја има раз ви је ну пред ста ву о сво јој гло бал-
ној ми си ји. По след њи ар гу мент се чи ни нај ва жни јим. Ма да 
је “ре ги о нал ни ме си ја ни зам” свој ствен мно гим “пра во слав-
ним зе мља ма”, ни јед на од њих не по се ду је до вољ но сме ло сти 
да се бе име ну је по тен ци јал ним ли де ром це лог пра во слав ног 

9 Путин В.В. Завршна реч на сусрету с члановима Светог Синода (Грчка, 
Света Гора Атос, 9. септембра  2005 г.). Интернет адреса: http://www.kremlin.
ru/appears/2005/09/09/1207_type63376_93574.shtml

10 Петров А. Наша земља - није православна дражава. Руски муслимани 
немају намеру себе сматрати “другом класом”, говори ректор Московског 
исламског университета Марат Муртазин \\ НГ-Религии. № 12. 10 августа 
2005 г.

11 Леонтьев М. Сделать православие государственной религией... \\ ПРАВАЯ.
RU (http://portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=7390)
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све та (укљу чу ју ћи Ру си ју). Шта ви ше, ни јед на од њих не пре-
тен ду је на уло гу гло бал ног ли де ра. 

На тај на чин пра во слав ни свет (без на вод ни ка) ће се 
по ја ви ти у мо мен ту ка да Ру си ја пре по зна се бе као ли де ра. 
По на шем ми шље њу, са вре ме ни пра во слав ни ин те гра ци о ни 
про це си су сла би упра во због то га што им Ру си ја за са да не 
по кла ња по себ ну па жњу. Да би се пра во слав ни свет по ја вио 
на ме ђу на род ној аре ни у свој ству кул тур но-по ли тич ког је-
дин ства, ана лог ног ислам ском све ту (и мо жда ком пакт ни ји и 
моћ ни ји) нео п ход но је пре тва ра ње Ру си је у пра во слав ну др-
жа ву, то јест др жа ву чи ја је уну тра шња и спољ на по ли ти ка 
за сно ва на на иде о ло ги ји по ли тич ког пра во сла вља (исто као 
што се по ли ти ка ислам ске др жа ве гра ди на осно ву иде о ло-
ги је по ли тич ког исла ма). Под вла чи мо да је по тре бан упра во 
до ла зак пра во слав но-по ли тич ких сна га на власт у Ру си ји (у 
не кој фор ми, ма кар као де ла ко а ли ци о не вла де). Чак и ако 
се пра во слав но-по ли тич ки по крет пре тво ри у Ру си ји у ја ку 
опо зи ци ју, то у сва ком слу ча ју не ће би ти до вољ но за фор ми-
ра ње пра во слав ног све та, јер опо зи ци ја не ће има ти ре сур се 
тих ди мен зи ја, као др жа ва.

По став ши (у по ли тич ком сми слу) пра во слав на др жа ва, 
Ру си ја ће те жи ти ства ра њу са ве за ко ји ује ди њу је по тен ци-
јал не пра во слав не зе мље, и та ко ђе не др жав не су бјек те ме ђу-
на род них од но са (по ли тич ке по кре те, по је ди не не по ли тич ке 
гру пе итд.). ин те гра ци ја пра во слав ног све та ће пред ста вља ти 
за Ру си ју при лич но те жак за да так: она ће мо ра ти да се осла-
ња на оне сна ге уну тар “пра во слав них зе ма ља” ко је су у овом 
тре нут ку опо зи ци о не (ма да оне мо гу да бу ду по пу лар не код 
ста нов ни штва).

По тен ци јал ни чла но ви пра во слав ног све та се мо гу по-
де ли ти на не ко ли ко гру па.

Пр во, то су оне зе мље у ко ји ма  се на вла сти већ са-
да на ла зе сна ге ори јен ти са не на не ку ва ри јан ту по ли тич ког 
пра во сла вља (осим на ци о на ли зма). Ма да је њи хо во ста нов-
ни штво с фор мал ног гле ди шта ма ње при вр же но пра во сла-
вљу (по се ћи ва ње цр ка ва је сла бо), оно је скло но ње го вом иде-
о ло шком схва та њу. Ју го сла ви ја со ци ја ли сте Ми ло ше ви ћа, 
Бе ло ру си ја со ци ја ли сте Лу ка шен ка и Прид ње стров ска Мол-
дав ска Ре пу бли ка со ци ја ли сте Иго ра Смир но ва се стан дард-
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но де кла ри шу (у слу ча ју Ју го сла ви је “де кла ри са ли су се”) у 
пра во слав но-по ли тич кој штам пи као “пра во слав не зе мље”.

Дру га гру па по тен ци јал них кан ди да та за при па ја ње 
пра во слав ном све ту су ен кла ве по ли тич ког пра во сла вља 
уну тар по је ди них зе ма ља. По себ но је ин те ре сан тан слу чај 
Укра ји не. Ов де су про ру ске сна ге ја ке и до бро ор га ни зо ва-
не, ма да се на ла зе у опо зи ци ји. Ба ланс из ме ђу про е вроп ских 
и про ру ских сна га је то ли ко не ста би лан, да се не мо же го-
во ри ти о “по ли тич кој ори јен та ци ји Укра ји не”. Не мо же се 
ис кљу чи ти да се по зи ци ја укра јин ске др жа ве мо же не ка да 
ра ди кал но про ме ни ти (исто као што се про ме ни ла по зи ци ја 
Бе ло ру си је по сле до ла ска на власт А. Г. Лу ка шен ка). Тре ба 
та ко ђе узе ти у об зир да при ста ли це ин те гра ци је с Ру си јом 
жи ве у Укра ји ни ком пакт но: Крим и Ис точ на Укра ји на су, у 
су шти ни, спрем не ен кла ве – са став ни де ло ви пра во слав ног 
све та под ру ко вод ством Ру си је.

Тре ћа гру па кан ди да та за не фор мал но члан ство у пра-
во слав ном све ту су ме ђу на род ни сло вен ски по кре ти, ко ји, 
ка ко смо већ под вла чи ли, об је ди њу ју про ру ски на стро је не 
со ци ја ли сте и ко му ни сте. Са гле ди шта лич не ре ли ги је, ти 
љу ди мо гу би ти пра во слав ни, ка то ли ци, ате и сти или нео па-
га ни, али сви они, без сум ње, узе ће ак тив но уче шће у сва ком 
ру ском ин те гра ци о ном про јек ту, за сно ва ном на иде ја ма по-
ли тич ког пра во сла вља. Чак и са да, ма да Ру си ја ни је пра во-
слав на др жа ва, чла но ви сло вен ских по кре та се од но се пре ма 
њој с ве ли ким пи је те том. Они та ко ђе има ју чвр сте ве зе с ру-
ском па три от ском опо зи ци јом.

Фор ми ра ње пра во слав ног све та ни је за при ста ли це по-
ли тич ког пра во сла вља циљ. За при ста ли це по ли тич ког пра-
во сла вља ми си ја пра во слав ног све та се са сто ји у ује ди ња ва-
њу свих ан ти за пад них сна га за све ти рат про тив ли бе рал ног, 
де мо крат ског, тр жи шног За па да. Ли бе ра ли зам при ста ли це 
по ли тич ког пра во сла вља раз ма тра ју као по ли тич ку ре ли ги-
ју, ко ја иде ка про те стан ти зму или “про те стант ску иде о ло ги-
ју”. Сма тра се да је за пад на ли бе рал на док три на не при ја тељ 
пра во сла вља, исла ма и дру гих тра ди ци о нал них ре ли ги ја. 
За то је пра во слав ном све ту по ве ре на бо жан ска ми си ја уни-
ште ња За па да. 

Као и у слу ча ју с по ли тич ким исла мом, не сма тра ју 
сви кри ти ча ри искре ним ре ли ги о зна стре мље ња бо ра ца про-
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тив За па да. Чо век ко ји по се ду је ра ци о нал ну свест, не мо же 
да схва ти ре ли гиј ску мо ти ва ци ју по ли тич ке бор бе, и сма тра 
да ре ли ги ја слу жи са мо као “па ра ван” за не ке дру ге ци ље ве. 
Ме ђу тим, ни ко за са да ни је мо гао да фор му ли ше те “дру-
ге” ци ље ве (вер зи је мо гу би ти са мо две: ира ци о нал на страст 
пре ма вла сти или про фи ту, али не би би ло ре ал но прет по-
ста вља ти да све, без из у зет ка, ре ли гиј ско-по ли тич ке сна ге у 
све ту по кре ћу са мо ти ци ље ви). Ми сли се да ми не ма мо осно-
ве да не ве ру је мо по кло ни ци ма по ли тич ког пра во сла вља и 
да тра жи мо не ке дру ге узро ке њи хо ве мр жње пре ма За па ду, 
осим ре ли гиј ске.

Под вла чи мо да се не ра ди о то ме да су ци ље ви пра во-
слав но-по ли тич ких сна га по треб ни или чак јед но став ни за 
по сти за ње. Пра во слав но-по ли тич ки про је кат мо же да за ста-
не на са мом по чет ку – на ни воу кон со ли да ци је пра во слав ног 
све та – мно го пре пре ла ска на ре а ли за ци ју гло бал ног ци ља 
су прот ста вља ња За па ду. Ра ди се о то ме, ка кве ак тив но сти 
пра во слав но-по ли тич ке сна ге, пре све га, ће по ку ша ти да 
пре ду зму по сле њи хо вог до ла ска на власт, што ни је, у очи ма 
ауто ра, ни не из бе жан, ни по тре бан до га ђај.

Од го вор  на пи та ње: мо же ли до ла зак пра во слав но-по-
ли тич ких сна га на власт у Ру си ји има ти од го ва ра ју ћи ути цај 
на свет ску по ли ти ку и без бед ност, за ви си од то га по ко јим 
ће мо кри те ри ју ми ма ми про це њи ва ти успех пра во слав но-по-
литчког про јек та. Ра зу мљи во, ако се у свој ству кри те ри ју ма 
ко ри сте ци ље ви ко је ис ти чу са ми ре ли гиј ско-по ли тич ки по-
кре ти, он да тре ба до ћи до за кључ ка да су сви по зна ти ре-
ли гиј ско-по ли тич ки про јек ти пре тр пе ли не у спех ка ко у уну-
тра шњој, та ко и спољ ној по ли ти ци. Оли вје Руа је чак сво ју 
књи гу на звао “Про паст по ли тич ког исла ма” на осно ву то га 
што исла ми сти ни су ус пе ли по сти ћи ци ље ве ко је су ис ти-
ца ли: да пре ки ну аме рич ку хе ге мо ни ју, ство ре ха ли фат итд. 
Ме ђу тим, у том слу ча ју мо ра мо при зна ти про па лим и ко му-
ни стич ки про је кат: јер ко му ни зам ни је био из гра ђен у це лом 
све ту, па ни у по себ ним зе мља ма. Шта ви ше, тај про је кат је 
за сто го ди на ам пу ти рао зна ча јан део чо ве чан ства од свет-
ске ли бе рал не ци ви ли за ци је, из ме нио ток исто ри је мно гих 
зе ма ља, ути цао – ди рект но или ин ди рект но – на про цес де-
ко ло ни за ци је и на ток два свет ска ра та (да се и не по ми њу ло-
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кал ни кон флик ти). Узи ма ју ћи све то у об зир, ко му ни стич ки 
про је кат се не мо же на зва ти пот пу но “не у спе лим”.

Јед на ко сто је ства ри и са исла ми стич ким про јек том. 
Узми мо за при мер си ту а ци ју у Ира ну. Ма да се из воз ислам-
ске ре во лу ци је у дру ге зе мље све та ни је по ка зао као по себ но 
успе шан, по сле ислам ске ре во лу ци је пре ста ле су да по сто је 
вој но-по ли тич ки блок СЕН ТО и по ли тич ко-еко ном ска ор га-
ни за ци ја “Ре ги о нал на са рад ња за раз вој”, ство ре не ини ци-
ја ти вом Ве ли ке Бри та ни је и САД. Ре во лу ци ја је да ла но ве 
сна ге исла ми стич ким ор га ни за ци ја ма це лог све та и иза зва ла 
не ко ли ко но вих ре во лу ци ја или по ку ша ја ре во лу ци ја (у Су-
да ну, Ав га ни ста ну, Ал жи ру), ко је су за ме ђу на род ну и ре ги-
о нал ну без бед ност има ле огро ман де ста би ли за ци о ни ути цај. 
Мо же ли се у све тлу на ве де ног, исла ми стич ки по крет на зва-
ти не у спе шним? Из гле да да не дво сми сле ног од го во ра на то 
пи та ње не ма. Шта ви ше, очи глед но је да при про це ни успе ха 
ре ли гиј ско-по ли тич ких про је ка та не тре ба по ла зи ти од ци-
ље ва ко је су они са ми се би по ста ви ли, већ ре ал них из ме на 
ко је су ус пе ли иза зва ти.

Нај ве ро ват ни је, иде о ло зи по ли тич ког пра во сла вља не 
мо гу ре а ли зо ва ти сво је пла но ве уни ште ња За па да и ус по-
ста вља ња иде о кра ти је на це лој пла не ти. Тим ви ше, ње го ва 
по ја ва (слич но по ја ви ислам ског фак то ра) ће се не ми нов но 
од ра зи ти на це ло куп но ста ње свет ског си сте ма – ка ко на по-
зи тив ном, та ко и не га тив ном пла ну.

Пр во сте пе ну ва жност има ка рак тер пра во слав но-по ли-
тич ког про јек та, ко ји ће би ти ре а ли зо ван у Ру си ји (у слу ча ју 
до ла ска ње го вих при ста ли ца на власт). Ми ви ди мо са мо две 
ре ал не мо гућ но сти: до ла зак на власт сна га ко је се осла ња ју 
на ет но на ци о на ли стич ку ва ри јан ту по ли тич ког пра во сла вља 
или пак си ла ори јен ти са них на гло бал ну пра во слав но-по ли-
тич ку иде о ло ги ју (на зо ве мо ли је сла ве но-евро а зиј ском или 
пра во слав ним ко му ни змом). До ла зак на влас пра во слав них 
фун да мен та ли ста је ма ло ве ро ва тан, јер су они су ви ше бли-
ски цр кве ном схва та њу пра во сла вља, ко је је стра но ве ли ком 
де лу ста нов ни штва, ма да ће се цр те фун да мен та ли зма с нео-
п ход но шћу ма ни фе сто ва ти у сва ком пра во слав но-по ли тич-
ком про јек ту.

Раз го во ри о ре а ли за ци ји у Ру си ји ет но на ци о на ли стич-
ког про јек та у по след ње вре ме су у мо ди, јер се тај сце на рио 
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по чео схва та ти као не из бе жан. Та ко, на при мер, Е. А. Па ин 
пи ше у јед ном од чла на ка: “Ет ни за ци јом со ци јал них и по-
ли тич ких про бле ма се ак тив но слу же вла сти у ни зу кра је ва 
и обла сти ју га Ру си је, пре све га у Кра сно дар ском кра ју: они 
су пре у зе ли на ци о на ли стич ке па ро ле од ор га ни за ци ја ти па 
РНЕ и уз њи хо ву по моћ те же да се би обез бе де по ли тич ку по-
др шку ста нов ни штва, пре но се ћи ње го во не за до вољ ство ко је 
ра сте на “уну тра шње” и “спољ не” не при ја те ље. По раст со-
ци јал но-еко ном ских про бле ма ће ско ро не из бе жно по ја ча ти 
скло но сти и фе де рал не вла сти да ис ко ри сти ту не ве шту ме-
то до ло ги ју пре ба ци ва ња од го вор но сти”12. Услед то га, прет-
по ста вља Па ин, Ру си ја ће се тран сфор ми са ти у зе мљу с на ци-
о нал-им пе ри јал ним по рет ком “у ра си стич ком об лич ју”.

Ни шта не ве ро ват ног у ре а ли за ци ји ет но на ци о на ли-
стич ког сце на ри ја не ма. У ру ко вод ству Ру си је, без сум ње, 
по сто је фрак ци је ко је по др жа ва ју ет нич ки про је кат. Оне 
мо гу да се осла ња ју на ши ро ку дру штве ну по др шку, јер је 
ет но на ци о на ли зам ра ши рен ме ђу свим опо зи ци о ним сна га-
ма (чак ме ђу ко му ни сти ма при ста ли це ин тер на ци о на ли зма 
чи не ма њи ну). Ста нов ни штво ве ли ких гра до ва је скло но 
да све со ци јал не про бле ме при пи ше ми гран ти ма. Раз ли чи-
ти вој но-па три от ски клу бо ви су за по след њих де сет го ди на 
при пре ми ли мно го омла ди не, не са мо упо зна те с на ци о на ли-
стич ким иде ја ма, већ и спо соб не да узме уче шће у њи хо вом 
прак тич ном оства ри ва њу. Дру га ствар је што ће на ци о на ли-
стич ки про је кат на мет нут с вр ха  увек би ти не пот пун: све 
гру па ци је уну тар вла да ју ће ели те су на не ки на чин по ве за не 
с тран сна ци о нал ним по слов ним кру го ви ма. До ла зак на влас 
на ци о на ли ста ко ји ни су по ве за ни с ели том из гле да ма ло ве-
ро ва тан. На по ли тич кој сце ни за са да се не ви ди то ли ко ја ка 
пар ти ја или по крет.

Ако се хи по те тич ки за ми сли да ће на власт у Ру си ји 
до ћи ра ди кал ни ет но на ци о на ли сти, ко ји ће озбиљ но и кон-
ти ну и ра но ре а ли зо ва ти свој про је кат, фе де ра ци ја се мо же 
рас па сти. Да би се ком пен зо ва ли те ри то ри јал ни гу би ци, ет-
но на ци о на ли сти пра ве пла но ве при па ја ња “ру ских ен кла ва” 
у бив шим ре пу бли ка ма СССР-а, ко ји те шко мо гу да се ре а-

12 Паин Э.А. От «вертикали власти» – к «вертикали народов»? // Независимая 
газета. 15 марта 2005.
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ли зу ју мир ним пу тем. У пер спек ти ви мо же да се по ја ви низ 
трај них ло кал них кон фли ка та: спо ља шњих (за “ен кла ве”) и 
уну тра шњих – у на ци о нал ним ре пу бли ка ма Ру си је (тач ни-
је, Ру ској Ре пу бли ци, јер Ру си ја у да на шњим гра ни ца ма не ће 
по сто ја ти). Осим то га, ет но на ци о на ли стич ка ру ска др жа ва 
ће се убр зо на ћи у ме ђу на род ној изо ла ци ји. Уну тра шњи и 
спољ ни кон флик ти ће тра ја ти док не “са го ре”, а је дин стве на 
др жа ва се не ће пот пу но рас па сти. Њи хо во за у ста вља ње ме-
ђу на род ним ме ша њем не ће би ти мо гу ће: три го ре по ме ну те 
пред но сти Ру си је у да том слу ча ју ће се окре ну ти про тив ње. 
Због то га ет но на ци о на ли стич ки сце на рио се мо же оце ни ти 
као нај не по жељ ни ји (и, сре ћом, нај ма ње мо гућ).

Гло бал ни пра во слав но-по ли тич ки про је кат, у крај њем 
слу ча ју, омо гу ћи ће уну тра шњу кон со ли да ци ју Ру си је, а та-
ко ђе при ву ћи спољ не са ве зни ке. На тај на чин, у по ја ви пра-
во слав ног све та у ли ку Ру си је и не из бе жних са ве зни ка као 
што је Бе ло ру си ја, ме ђу на род ни сло вен ски по крет и др. има ју 
сво је по зи тив не стра не.

С јед не стра не, пра во слав ни свет мо же по ста ти идеј-
на ал тер на ти ва за пад ном ли бе рал но-ка пи та ли стич ком про-
јек ту, чи ја ре а ли за ци ја на гло бал ном ни воу ни је мо гу ћа, јер 
за то не по сто је ре сур си пла не те. Ка ко ис ти че А.Д. Шу тов, 
“ако све зе мље све та иза ђу на ‘аме рич ки’ ни во по тро шње, 
у том слу ча ју си ро ви на и енер гет ских ре сур са пла не те има 
до вољ но бу квал но за не ко ли ко го ди на”13. Пра во слав ни свет 
мо же да се раз ма тра и као ин те гра ци о на ор га ни за ци ја ко ја 
је спо соб на да за шти ти сво је ин те ре се у гло бал ном еко ном-
ском си сте му (сво је вр сну но ву, по бољ ша ну ре дак ци ју СЕВ). 
Тран сфор ма ци ја пра во слав ног све та у је дин ствен про стор 
без бед но сти та ко ђе је спо соб на да ре ши мно ге про бле ме ко-
ји су се по ја ви ли на пост со вјет ском про сто ру на кон рас па да 
СССР-а (ло кал ни кон флик ти, кр ше ње пра ва “спо ред ног” ста-
нов ни штва, обез бе ђи ва ње ју жних гра ни ца бив шег СССР-а, 
тр го ви не нар ко ти ци ма итд.). Ка да је реч о еко но ми ји или без-
бед но сти, ин те гра ци ја је увек бо ља од дез ин те гра ци је. Пра-
во слав ни свет (као и свет исла ма) мо же ство ри ти соп стве не 
фо ру ме за раз ма тра ње про бле ма без бед но сти, соп стве ну раз-

13 Шутов А.Д. На руинах великой державы или Агония власти. М.: Вече, 2004. 
Стр. 134.
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вој ну бан ку (мо гу ће, та ко ђе бес ка мат ну), фор му ли са ти свој 
при лаз људ ским пра ви ма, за јед нич ки се су прот ста вља ти 
екс пан зи ји за пад не ма сов не кул ту ре. У по зи тив не по сле ди це 
по ја ве пра во слав ног све та мо же да се укљу чи та ко ђе то што 
ће ре а ли за ци ја тог гло бал ног про јек та по мо ћи Ру си ји да се 
по но во осе ћа као ве ли ка др жа ва. 

Шта ви ше, као сва ка ве ли ка про ме на кон фи гу ра ци је 
свет ског по ли тич ког си сте ма, по ја ва пра во слав ног све та, без 
сум ње, има ће де ста би ли за ци о но деј ство на по сто је ћу без бед-
но сну струк ту ру и рав но те жу си ла. Пре све га ра ди се о мо-
гућ но сти по др шке од стра не пра во слав ног све та про ру ских 
сна га уну тар по тен ци јал них пра во слав них зе ма ља, а та ко ђе 
у зе мља ма ко је фор мал но не при па да ју пра во слав ном све ту, 
али на чи јој се те ри то ри ји мо гу ство ри ти ен кла ве по ли тич-
ког пра во сла вља. Упра во због тих ак тив но сти ислам ски фак-
тор у свет ској по ли ти ци че сто се раз ма тра као де ста би ли за-
ци о ни.

Те сна ге су и ра ни је ра чу на ле на ру ску по др шку, али се 
њи хо ве на де ни су оства ри ле. До да нас, на при мер, ру ко вод-
ство Ру си је је ис по ља ва ло ма ло па жње на про блем за шти-
те “зе мља ка у ино стран ству”. Још ма ње па жње је Ру си ја по-
кла ња ла про ру ским сна га ма у др жа ва ма ко је ни су ула зи ле у 
са став СССР-а. На при мер, Ру си ја ни је пру жи ла оче ки ва ну 
по др шку ни бо сан ским Ср би ма, ни Ју го сла ви ји Ми ло ше ви-
ћа. Не тре ба се по себ но узда ти у то да су про ру ске пра во-
слав но-по ли тич ке сна ге сла бе и дез ин те гри са не, и да кле – да 
не ће мо ћи ути ца ти на без бед ност сво јих др жа ва. Та ко ства ри 
без у слов но и сто је, али са мо до тог тре нут ка док се код тих 
сна га не по ја ви мо ћан спољ ни са ве зник у ли ку Ру си је. По сле 
тран сфор ми са ња Ру си је у иде о крат ску др жа ву, ори јен та ци ја 
на ује ди ња ва ње пра во слав ног све та, њи хов ути цај ће знат но 
оја ча ти,  а у не ким др жа ва ма те сна ге мо гу до ћи на власт. Део 
пост со вјет ских др жа ва мо же да се рас пад не или, у сва ком 
слу ча ју, до ђе у су коб са се па ра ти стич ким по кре ти ма, ко ји 
де лу ју под пра во слав но-по ли тич ким па ро ла ма. Чла но ви тих 
по кре та ће се пре осе ћа ти као гра ђа ни пра во слав ног све та, 
не го  гра ђа ни “сво јих” др жа ва (као што се то да нас де ша ва 
са исла ми сти ма). У не ким слу ча је ви ма ак ти ви за ци ја про ру-
ских сна га у бив шим со вјет ским ре пу бли ка ма је спо соб на да 
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до ве де до ору жа них кон флик та. То све ће бит но пот ко па ти 
ре ги о нал ну без бед ност Евро пе и Евро а зи је.

По ја ва пра во слав ног све та мо же до ве сти до по ја ве 
озбиљ них прет њи без бед но сти на гло бал ном ни воу у ве зи 
с прет њом ре жи му не ши ре ња, јер пра во слав ни свет ће, ве-
ро ват но, пру жа ти раз ли чи ту по моћ (укљу чу ју ћи вој но-тех-
нич ку) сво јим вањ ским са ве зни ци ма. На ма се чи ни да ће у 
ду го роч ној пер спек ти ви пра во слав ни свет тра жи ти пу те ве 
са рад ње с ме ђу вла ди ним ислам ским ор га ни за ци ја ма, ко је су 
рас по ло же не ви ше ан ти за пад но, не го сва ка зе мља ко ја ула-
зи у њих по себ но. Тре ба та ко ђе оче ки ва ти ја ча ње са рад ње с 
Ира ном, ко ји се у окви ри ма евро а зиј ске иде о ло ги је сма тра 
као нај по у зда ни ји, ако не је ди ни са ве зник пра во слав ног све-
та (или чак као ње гов део). Уз то, то је по го дан са ве зник ко ји 
не по тра жу је ве ли ке фи нан сиј ске упли ве: Иран по се ду је соп-
стве ну раз ви је ну ин ду стри ју и по љо при вре ду. Осим Ира на, 
са ве зни ци пра во слав ног све та мо гу по ста ти ве ћи на ра ди кал-
них ислам ских по кре та, и та ко ђе Па ле стин ска осло бо ди лач-
ка ор га ни за ци ја. 

Што се ти че не вла ди них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, 
мо же се го во ри ти о ну ђе њу уто чи шта, ства ра њу ба за на те ри-
то ри ји Ру си је и дру гих пра во слав них зе ма ља, пру жа њу мо-
рал не и прав не по др шке на ме ђу на род ном ни воу. Под се ти мо 
да је у сво је вре ме СССР пру жао та кву по др шку чла но ви ма 
тран сна ци о нал ног ко му ни стич ког по кре та, а по сле Дру гог 
свет ског ра та и чла но ви ма по кре та де фи ни са них као “на ци о-
нал но-осло бо ди лач ки”, ма да су мно ги од њих има ли по лу те-
ро ри стич ки ка рак тер. Ус по ста вља ње ве за та кве вр те ће би ти 
схва ће но с обе стра не као вра ћа ње на нор мал не од но се.

Пра во слав ни свет ће та ко ђе по ку ша ти ус по ста ви ти ве зе 
са “уну тра шњим не при ја те љем” са мог За па да, у ко је спа да 
ши рок спек тар по ли тич ких сна га – од крај ње ле вих до крај-
ње де сних. По сле ди це  та квог ко ра ка, на рав но не тре ба пре-
у ве ли ча ва ти, али ипак ве ли ко ја ча ње тих по кре та има ће свој 
до при нос де ста би ли за ци ји свет ске по ли ти ке.

Пре тва ра ње у иде о крат ску др жа ву, ће нај ве ро ват ни је 
до ве сти до зна чај них не га тив них по сле ди ца за Ру си ју. Тач ни-
је, скло ност по ли тич ких ре ли ги ја да де ли дру штво на при ја-
те ље и не при ја те ље, не га тив но ће се од ра зи ти на без бед ност 
оних гру па ста нов ни штва ко је се сма тра ју про тив ни ци ма по-
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ли тич ког пра во сла вља. Пот пу но је за ко но мер но да ће у ре-
до ве тих гру па до спе ти не са мо љу ди ко ји су ори јен ти са ни 
на ли бе рал не вред но сти, већ и тра ди ци о нал не вер ни ке – по-
кло ни ке не по ли тич ког пра во сла вља. Те гру пе ће се на ћи у 
не рав но прав ном по ло жа ју, по ста ти објек ти кри ти ке, а мо гу ће 
и ре пре си ја. Иде о крат ска др жа ва, ка ко по ка зу ју мно го број ни 
при ме ри, увек прет по ста вља огра ни че ња основ них пра ва и 
сло бо да чо ве ка, ма да сте пен тих огра ни че ња мо же су штин-
ски да се раз ли ку је у за ви сно сти од кон крет не си ту а ци је. На 
тај на чин, мно ге де мо крат ске по бе де у Ру си ји (на при мер сло-
бо да штам пе) мо гу би ти де лом или пот пу но из гу бље не. Уз 
то, кон со ли да ци ја и по др шка пра во слав ног све та ће зах те ва-
ти од Ру си је знат не на по ре у фи нан сиј ским ре сур си ма.

Због то га по ја ву пра во слав ног све та не тре ба раз ма тра-
ти као јед но знач ну по зи тив ну или не га тив ну по ја ву. То ће 
без сум ње, до ве сти до од ре ђе не де ста би ли за ци је  свет ског 
по ли тич ког си сте ма. Исто вре ме но не тре ба од ба ци ва ти да је 
из ве сни удео, ко ји не во ди крај њој де ста би ли за ци ји и кон-
фликт но сти, не из о ста ван услов раз вит ка тог си сте ма. 

 Из бе га ва ње де ста би ли за ци о них по сле ди ца по ја ве на 
ме ђу на род ној аре ни пра во слав ног све та је мо гу ће са мо окре-
нув ши уна зад про це се по ли ти за ци је пра во сла вља у Ру си ји. 
При то ме нео п ход но је се ти ти се да по ли ти за ци ја ре ли ги је 
ни је ре зул тат де ло ва ња не чи је ло ше во ље, већ ско ро не из-
бе жна по сле ди ца од ре ђе них со ци јал но-по ли тич ких усло ва. 
Да кле, про це си по ли ти за ци је пра во сла вља не сме ју да се за-
у ста ве по ли циј ском ме то да ма, ка ко се ни су да ли за у ста ви ти 
про це си по ли ти за ци је ни у ислам ском све ту, ни Ла тин ској 
Аме ри ци, где су др жа ве има ле на рас по ла га њу моћ не ре пре-
сив не апа ра те. Ако се укло не узро ци, по ко ји ма се пра во-
сла вље све ин тен зив ни је по ли ти зу је, он да пра во слав но-по-
литчки по кре ти не ће ни ка да мо ћи осво ји ти ма сов ну по др-
шку и би ће осу ђе ни на уло гу мар ги нал них гру па ци ја. 

 Пре вод са ру ског
Мир ја на Дра го вић
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Anastasia Mitrofanova Vladimirovna

INTEGRATION OF THE ORTHODOX WORLD

Summary

Observing integration processes that have been going on in 
the Islamic world (although certainly there have been disintegra
tion processes going on there, too), one might find strange that 
there have been weak attempts, or even a complete absence of 
integration attempts in the Orthodox world. The term itself is a 
suspicious one, since no other state in that world (except Greece, 
where the Orthodoxy has been the state religion) could be consid
ered “the Orthodox one” from a formal point of view. 

Supporters of the existence of the Orthodox civilization have 
often referred to Samuel Hunington who defined “the Orthodox 
civilization” as one of the world civilizations. American Islamist 
B. Tibi (Bassam Tibi? – provjeriti ovo) agreed with this view of 
Hunington and wrote that “Eastern  nonreformed Christianity 
is ready to stand up to both Islam and West” – and he found the 
proof for his standpoint in the support of Greece and “Orthodox 
Slavic civilization” to Bosnian Serbs. This standpoint has spread 
among the circles of journalists who underline the existence of the 
Orthodox world as an important thing in case this world really 
acted on international scene as an integral front. However, in or
der for that to become true, it is necessary to start the integration 
of the Orthodox world. 
Key Words:  Orthodoxy, ingerations, politics, Slavs, alliance


