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СА ВЕЗ ПРА ВО СЛАВ НИХ ЗЕ МА ЉА ЗА СПАС  
СР БИ ЈЕ И КО СО ВА У ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИЈ СКИМ  

ИЗА ЗО ВИ МА

Ап стракт: Хан тинг тон го во ри о „су ко бу ци ви ли за ци ја“ на вер ској осно ви. 
Тај су коб, ко ји је дав но за по чео, да нас се во ди под окри љем нео ли бе ра ли зма и 
еку ме ни зма. На ме та њем со ци ја ли зма За пад је го то во ра зо рио Ру си ју. За хва љу ју-
ћи Пу ти ну, Ру си ја је ус пе ла да се иш чу па из смр то но сног за пад ног за гља ја и вра-
ти се би. По врат ком сво јим ко ре ни ма, сво јој пра во слав ној ду хов но сти, Ру си ја је 
по вра ти ла сво је до сто јан ство и сна жно кре ну ла пу тем раз во ја у сва ком по гле ду. 
Аутор у ра ду на сто ји да пред ло жи на чин за оп ста нак и спас Ср би је у овим гло ба-
ли за циј ским иза зо ви ма. Шан су ви ди у са ве зу са брат ском Ру си јом, у све сло вен ству 
о ко ме су на дах ну то го во ри ли До сто јев ски, али и вла ди ка Ни ко лај и Ју стин По по-
вић. Бра не ћи и чу ва ју ћи сво ју пра во слав ну ве ру, пра во слав на дру штва бра не ис хо-
ди ште сво је ду хов но сти и кул ту ре, али бра не и сво ју исто ри ју, се ћа ње и бу дућ ност.

Кључ не ре чи: Ср би ја, пра во сла вље, гло ба ли за ци ја, Ру си ја, све сло вен ство.

УВОД

Не ма сум ње да сва ка ана ли за срп ске ду хов но сти, срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та, без об зи ра на то с ко је по зи ци је кре ће (те и стич ке или ате и-
стич ке, на ци о нал не или не ке дру ге), мо ра да кре не од пра во сла вља, од но-
сно све то са вља, фун да мен тал не вред но сти из ко је је та ду хов ност из ни кла. 
„Пра во сла вље, и то пра во сла вље срп ске ауто ке фал не цр кве, ко је кон сти ту-
и ше на ци о нал ну свест срп ског на ро да, је дан је од исто риј ски бит них еле-
ме на та срп ске на ци је“ (Бог да но вић 1991: 3). Ср би су при ма њем пра во сла-
вља ушли у ред хри шћан ских исто риј ских на ро да, али су ус пе ли да са чу ва ју 
и сво ју ин ди ви ду ал ност. Срп ско пра во сла вље (све то са вље), оте ло тво ре но 
ви дов дан ском ети ком, по ста ло је кључ на од ред ни ца на ци о нал ног ка рак-
те ра срп ског на ро да, и са мим тим нај бит ни ја чи ње ни ца кон сти ту и са ња и 
одр жа ва ња др жа во твор не иде је срп ског на ро да. Све то са вље је са сво јим  
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дог мат ским прин ци пи ма: ве ром, на дом, љу ба вљу, ко је су Ср би, за хва љу ју ћи 
кне зу Ла за ру, сво јим хе ро и змом и жр твом за цар ство не бе ско јед ном за сваг-
да по ста ви ли као вр хов ни прин цип вред но сти, ура сло у са му бит на ци о нал-
ног би ћа и све сти срп ског на ро да. Без об зи ра на то ода кле до ла зио, сва ки 
Ср бин у се би но си ко сов ски за вет. „То је она за јед нич ка иде ја ко ја је срп ски 
на род одр жа ва ла ве ко ви ма, ко ја му је да ла кри ла да се у те шким ра то ви ма 
осло бо ди, због ко је су по том узе ли да му та кри ла ло ме и спу та ва ју, ко ја му, 
нај зад, је ди на мо же по слу жи ти као је згро по нов ног оку пља ња да пре жи ви“ 
(Са мар џић 1990: 79). Сто га, је сте бу дућ ност ва жна, али, без об зи ра на то 
што нас не ко убе ђу је, Ко со во је би ло и оста ће нај ску пља срп ска реч. 

У сре ди шту укуп не на род не тра ди ци је, као чво ри шна тач ка на ци о нал-
ног иден ти те та сто ји еп ска сли ка Ко сов ског бо ја, нај дра го це ни јег бла га срп-
ског на ро да. 

„За и ста ко сов ско опре де ље ње нај ду бље је усе че на цр та ко ја обе ле жа ва за јед-
нич ки ка рак тер Ср ба. Ако се том на ро ду, као што се ви ше пу та хте ло, из ње го ве 
исто риј ске све сти си лом из ба ци пре да ње о Ко со ву, то не ће ви ше би ти исти на род. 
Он ће оста ти ду хов ни бо гаљ. Чи ни се, ме ђу тим, да је ко ре ње срп ске са мо све сти то-
ли ко, рас пли ћу ћи се, ура сло у ко сов ско тле, да ће, и по сле нај ду бљег пре о ра ва ња, по-
не ка жи ли ца ипак над жи ве ти и то по то ње зло и из ба ци ти но ве из дан ке“ (Исто: 30). 

У свом опре де ље њу на Ко со ву за цар ство не бе ско, срп ски је на род ис по-
љио свој хри шћан ски, пра во слав ни иден ти тет. 

„Ви дов дан ски култ је је дин ствен при мер за штит не функ ци је ре ли ги је у жи во ту 
на ро да: са мо искон ска ка та стро фа мо гла је не ким на ро чи тим про це сом под све сно-
га ду хов но га ре а ги ра ња ство ри ти та кав спон та ни култ. Без ауто ра и по кре та ча, без 
фор ме и за ко на, ство ре но је јед но ду бо ко ве ро ва ње, чу дан култ смр ти и по ра за, али са 
по зи тив ном ди на ми ком за но ви жи вот. Култ смр ти у име жи во та... Ко сов ска ле ген да 
ко јом је оба ви јен је дан исто риј ски до га ђај или пе ри од у су шти ни и мно гим де та љи ма 
и ни је ни шта дру го до на ци о на ли зо ва на хри сти ја да“ (Двор ни ко вић 1939: 969). 

Срп ска пра во слав на цр ква је при хва ти ла и бри жљи во не го ва ла ви дов-
дан ску ле ген ду, чи ме је и у нај те жем пе ри о ду за срп ство, ве ков ном по сто ја њу 
без др жа ве, оства ри ва ла на ци о нал не и др жав не фук ци је и чу ва ла на ци о нал ни 
иден ти тет и ду хов но је дин ство Ср ба. „Ре ли ги о зност и цр кве ност Не ма њи ћа 
би ла је у исти мах и њи хо ва др жав ност. Кич ма срп ске др жав но сти оста ла је 
у тој на ци о нал ној цр кви, и он да ка да је др жа ву сти гла тур ска ка та стро фа. Уз 
нај те же кри зе (уки да ње Пећ ке па три јар ши је, се о бе на ро да са све штен ством) 
та цр ква је пре жи ве ла и че ти ри ве ка тур ског роп ства“ (Исто: 968). Да кле, то 
је још је дан исто риј ски до каз да срп ство и без др жа ве, али са мо са ве ром, мо-
же да оп ста не. У обр ну том слу ча ју – са др жа вом, али без ве ре – срп ство је на 
си гур ном пу ту за ти ра ња, од но сно, ка ко ка же вла ди ка Ни ко лај: „Не био ти 
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Ср бин без ве ре ор так“. На раз ме ђи ис точ ног и за пад ног хри шћан ства срп ски 
на род је пре тег нуо ис точ ном хри шћан ству, не ки да ју ћи мно го стру ке и сна жне 
ве зе са за пад ним. Сво јим услов ним „дво вер јем“ он ни је из ра зио ди хо то ми ју 
јед ног, не го и је дин ство у раз ли чи том. Мно ге се сим би о зе, син те зе, као и ам-
би ва лен ци је и ди ле ме и су ко би, чак и пра ве на ци о нал не ши зме мо гу при ме ти-
ти у ду хов ној исто ри ји срп ског на ро да. Оне на не ки на чин тра ју до да нас. Тај 
гра нич ни, ме ђа шки и у из ве сном сми слу двој стве ни по ло жај срп ског на ро да је 
оно глав но, трај но, из вор но ис ку ше ње ње го ве ду хов но сти. У то ме су фак то ри 
иза зо ва и ду хов ног раз во ја, али и та кви фак то ри ко ји па ра ли шу и оне мо гу ћа ва-
ју (или бар ве о ма оте жа ва ју) да се у срп ском на ро ду „при род но“ раз ви ју та кви 
об ли ци пра во сла вља ка кви су свој стве ни Ру си ма или Гр ци ма. Ди рект на по сле-
ди ца ових окол но сти је чи ње ни ца да је у Ср ба пра во сла вље за и ста, пре све га 
и у осно ви, ве ра иден ти те та; мо гло би се ре ћи, ве ра на ци о нал ног иден ти те та. 

ПРА ВО СЛАВ НИ ИС ТОК И КА ТО ЛИЧ КО-ПРО ТЕ СТАНТ СКИ  
ЗА ПАД КРОЗ ВЕ КО ВЕ 

Исто ри ја, „учи те љи ца жи во та“, о од но су ка то лич ко-про те стант ског За-
па да пре ма пра во слав ном Ис то ку по ка зу је нам јед ну не по бит ну исти ну. У 
исто ри ји хри шћан ства не ма ра то ва у ко ји ма су пра во слав не др жа ве ис тре-
бљи ва ле на ро де дру ге ве ро и спо ве сти, ка ко су то план ски и си сте мат ски чи-
ни ли Нем ци и Хр ва ти у Пр вом, а по себ но у Дру гом свет ском ра ту. Та ко ђе 
се у исто ри ји де ша ва ло план ско и при сил но пре во ђе ње пра во сла ва ца, про те-
ста на та и му сли ма на у ри мо ка то лич ку ве ру од стра не Ва ти ка на. Исто риј ска 
је чи ње ни ца да се ни ка да ни је де си ло да је од стра не би ло ког пра во слав ног 
на ро да кре нуо агре си ван на пад ка За па ду. Ме ђу тим, те шко је по бро ја ти ко-
ли ко је би ло на па да на пра во слав не. Од ка да је, то ком по след њих го ди на XI 
ве ка, пр ви кр ста шки рат до вео ви зан тиј ски Ис ток и ла тин ски За пад у не-
по сре дан до дир, осе ти ла се ве ли ка су прот ност и ду бо ка раз ли ка из ме ђу те 
две ци ви ли за ци је, или, бо ље ре ћи, та два све та ко ја су се су сре ла. Осва ја њем 
Кон стан ти но по ља од стра не пљач ка шких хор ди кр ста ша за дат је смрт ни 
уда рац Ви зан ти ји, ко ја је тре ба ло хри шћан ску Евро пу да за шти ти од на је зде 
Осман ли ја. Све то зар Ћо ро вић на во ди сле де ћи по да так:

„Рим ско по слан ство, на че лу са би ску пом Пе тром То мом, сти гло је у Ско пље 
1355. го ди не на двор срп ског Ца ра Ду ша на, са по ну дом да па па про гла си Ду ша-
на за ‘ка пе та на хри шћан ства’ и ор га ни зу је по моћ европ ских ви те зо ва у су зби ја-
њу Тур ске на је зде, а да Срп ски цар при зна па пу за вер ског по гла ва ра хри шћан ске 
цр кве и да се цар ска по ро ди ца по у ни ја ти. Ка да је то Ду шан од био, би скуп То ма 
вра тио се ве о ма љут и на по врат ку кроз угар ске зе мље по ру чио је кра љу Ла јо шу да 
бу де не ми ло ср дан пре ма ши зма ти ци ма“ (До ступ но на: <ht tps://ww w.google .r s/
searc h? q=Светоз ар +Ћоровић %2 C+Д ело+Цара +Ду шан а>).
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Та ко се и де си ло; Евро па је Ср би ју оста ви ла на це ди лу и пре пу сти ла 
је му сли ман ским хор да ма. Ула зак Мех ме да II Осва ја ча 1453. го ди не у Ца-
ри град, ко нач на про паст Ви зан ти је и три јумф це за ро па пин ства у Евро пи, 
до вео је пра во слав не хри шћа не у не из бе жну по зи ци ју да мо ра ју да се окре ну 
је ди ној др жа ви ко ја је мо гла да их за шти ти, пра во слав ној Ру си ји, ко ја је при-
род но по ста ла Тре ћи Рим и на след ник ви зан тиј ског пре сто ла. Од На по ле о-
на пре ко Пр вог и Дру гог свет ског ра та до НА ТО бом бар до ва ња, пра во слав-
ни су ве чи то би ли у по зи ци ји да се бра не, а ни ка да да на па да ју. Шта све ни је 
За пад у име Бо га ра дио. Шо пен ха у ер на во ди по да так да је са мо у Ма дри ду 
ин кви зи ци ја за 300 го ди на по гу би ла три сто ти не хи ља да љу ди (Пре ма: Ми-
ло ше вић 2003). На рав но, мо ра мо се за пи та ти, ако се та ко од но сио пре ма 
свом на ро ду, ка ко ли се тек од но сио пре ма пра во слав ним на ро ди ма? Ско ро 
сви пра во слав ни на ро ди (о то ме ће де таљ но би ти ре чи у са мом ра ду) у свом 
исто риј ском тра ја њу би ли су пред мет ка то лич ке агре си је и про зе ли ти зма, 
јер „Рим не ми ру је”, ка ко је Зо ран Ми ло ше вић об ја снио у сво јој књи зи под 
истим на сло вом.

Да бис мо  схватили к ол ико ј е стара  и за З апад в аж на ид еј а продора на 
 Ис то к, а са мим  т им и к ол ик и им је  С рб иј а к амен у  гр лу, м ожда м ож ем о 
 видети  и з дêла  из ла гања  п ре дседни ка  Академиј е з а  гео политичке пр об ле ме 
Руск е  Федера ције, ге нерал-п уковник а Леонида  Ивашова:  

„Ин фор ма тив ни рат по пи та њи ма исто ри је Дру гог свет ског ра та у пу ном је 
је ку, те сто га тре ба још јед ном под се ти ти на ше ме за ку ли са ног де ло ва ња За па да 
и си вих струк ту ра за пад ног ка пи та ла о ње го вом за по чи ња њу. Очи глед но је, да је 
су шти на по ли тич ке стра те ги је за пад ног дру штва увек би ла екс пан зи ја на основ-
ним прав ци ма ис ток-југ. Па ро ла ‘Drang nach Osten!’ (про дор на Ис ток) ни је Хи-
тле ро ва ино ва ци ја – она се ро ди ла куд и ка мо ра ни је, у крај њој ли ни ји у епо хи 
Ка р ла Ве ли ког (VI II в.). Тра га ње за бај ном зе мљом (Ин ди јом) на ис то ку, а по том 
и ње на ко ло ни за ци ја, по ко ра ва ње и ис тре бље ње ис точ них пле ме на и на ро да у име 
бо га ће ња – то је тај ве чи ти ‘Drang nach Osten!’, сми сао за пад ног оп ста ја ња. Чак 
су и Аме ри ку от кри ли кре ћу ћи се на ис ток…“ (До ступ но на: <ww w. val-zn anje.co-
m/ index.php /tekstovi /mani pulaci je -l ju dima/266- izvrt anje-p ov ij esti-za -n ovi-dr ang-
nach-ost en>)

Не ма сум ње  да је с та лна тежњ а Запад а одув ек би ла  пр од ор на Исток  
и  заузи ма ње територ ија сл ов ен ских  народа,  богати х п рир одним рес урс-
има. То  на јб оље ил ус тр уј е дав наш њи  проје кат  з а униш тењ е  Словена , ко ји  
ј е н ајпотпун ије  исказан у  Ди рективи  20/1 С ав ета за  н ацион алну  безбе дност 
СА Д, обј ављ еној 18.  август а 1 948. год ин е: 

„Рат је за вр шен, по ла ко ће мо све из гра ди ти, и ми ће мо да ти све што има мо, 
сво зла то, сву ма те ри јал ну моћ на ма гар че ње и за лу ђи ва ње љу ди. Чо ве чи ји мо зак, 
свест љу ди скло ни су про ме на ма. По се је мо ли та мо ха ос, ми ће мо не при мет но да 
им под мет не мо ла жне вред но сти и при мо ра ће мо их да те вред но сти и при хва те. 
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Ка ко? Ми ће мо на ћи исто ми шље ни ке, сво је са ве зни ке и по моћ ни ке у њи хо вој 
до мо ви ни. Ма ло по ма ло, ми ће мо од и гра ти гран ди о зну по свом оби му тра ге ди ју 
по ги би је свих пра во слав них Сло ве на, и ко нач но, не по врат но ће мо уга си ти њи хо-
ву на ци о нал ну свест. Ли те ра ту ра, би о скоп и по зо ри ште ће про сла вља ти нај ни жа 
људ ска осе ћа ња. Ми ће мо на сва ки на чин по др жа ва ти оне ко ји бу ду уса ђи ва ли у 
чо ве ков ра зум култ сек са, на си ља, са ди зма и из да је – јед ном реч ју сва ке не мо рал-
но сти. У упра вља њу др жа вом, ми ће мо иза зи ва ти ха ос и не ред. Не при мет но, но 
ак тив но и по сто ја но, по ма га ће мо де спо ти зам чи нов ни ка, ко руп ци ју и не прин-
ци пи јел ност. Че сти тост и пра вед ност би ће исме ва ни, ни ко ме не ће би ти ну жни 
и би ће сма тра ни остат ком про шло сти. Гру бо сти и на глост, лаж и об ма на, пи јан-
ство, нар ко ма ни ја, из дај ни штво, шо ви ни зам и не при ја тељ ство пре ма на ро ди ма 
– све ће мо то кул ти ви са ти у свест љу ди. И ма ли број, ве о ма ма ли број љу ди ће 
схва ти ти о че му се ра ди. Али, та кве ће мо љу де ста ви ти у бес по мо ћан по ло жај, 
исме ва ти се са њи ма, окле ве та ти их и про гла си ти их от пад ни ци ма дру штва. Ми 
ће мо ру ши ти ду хов не вред но сти, вул га ри зо ва ти и уни шта ва ти осно ве на род не 
мо рал но сти. На та кав на чин ће мо рас кли ма ти по ко ље ње за по ко ље њем, ло ви ће мо 
љу де у де тињ ству и мла да лач ком до бу, увек ће мо глав ну став ку да ба ца мо на омла-
ди ну, де мо ра ли са ти, раз вра шћи ва ти и обеш ча шћи ва ти је. Ето, та ко ће мо ми то да 
ура ди мо“ (До ступ но на: <http://www.vaseljenska.com/misljenja/plan-za-pogibiju-
svih-pravoslavnih-slovena/>).

Ови фе но ме ни ни су са мо део про шло сти, већ тра ју ве ко ви ма. Реч је о 
„исто ри ји беш ча шћа“, да се по слу жи мо Бор хе со вом син таг мом, а то је упра-
во и на ша по ла зна прет по став ка, да је гло ба ли за ци ја – иде о ло ги ја гло ба ли-
зма (про из вод „Ве ли ког ин кви зи то ра“) по ја ва ду гог тра ја ња, и да та ре ли ги ја 
зла има ду бо ке ан тро по ло шке ко ре не, ка ко ис прав но при ме ћу је Ви до је вић: 
„Ра ди се о ан тро по ло шкој за сно ва но сти тих фе но ме на, о оном ира ци о нал-
ном, мр зи лач ком и агре сив ном, ко ји се на ла зи у ду ши, ми шље њу и је зи ку“ 
(Ви до је вић 2015: 282). За кљу чак ко ји се на ме ће је ја сан: за пад ни гло ба ли зам 
као иде о ло ги ја гло ба ли за ци је у сво јој су шти ни је ко ло ни ја лан, по хле пан и 
не ху ман. О то ме по сто је број ни до ку ме ти, а овом при ли ком на во ди мо део 
ко ји се на ла зи у де лу Ху ма ни стич ки се ку ла ри зам Пре дра га Ки ју ка, о ко ме 
го во ри про фе сор др Ми лан Пе тро вић: Ђо ва ни Па пи ни (1881–1956), по-
зна ти ри мо ка то лич ки фи ло зоф кул ту ре, оправ да ва ту ге о по ли ти ку ре чи ма: 
„Евро па има пра во на при ви ле ги је... као на гра ду за на чин на ко ји вр ши сво ју 
ми си ју вођ ства и вас пи та ња оста лих на ро да“. У пр вим ре до ви ма тог ни хи-
ли стич ког ми си о ни ра ња ста ја ће увек ри мо ка то ли ци зам. Та ко је фран цу ски 
опат Ми шел Фур мон до шао на Пе ло по нез 1739, да са чи ни пре пи се свих 
епи граф ских спо ме ни ка ко је про на ђе. По што би са чи нио пре пис, он би из-
вор ник уни штио: „Спар та је пе ти град ко ји сам уни штио. Са да се ба вим уни-
шта ва њем нај ду бљих те ме ља Апо ло но вог хра ма. Уни шти ћу и дру га ан тич ка 
ме ста ако ми до пу сте да ра дим на ми ру“ (Ми шел Фур мон 1739). Шпан ски 
фра ње вац Ди је го де Лан да спа лио је у XVI ве ку ста ру би бли о те ку Ма ја од 
не ко ли ко хи ља да при ме ра ка, јер те књи ге са др же са мо су је вер је и ла жи  
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са мог ђа во ла. Ка да су кр ста ши и Мле ча ни 1204. за у зе ли Ца ри град, по чи ни-
ли су нај ве ћу пљач ку и уни ште ње кул тур них до ба ра у исто ри ји чо ве чан ства. 
Де вет де се ти на опре ме Цр кве Св. Мар ка у Ве не ци ји по ти че из Ца ри гра да. 
По себ но су пљач ка не мо шти све та ца: гла ве Све тог Ге ор ги ја и Све тог Јо ва на 
Кр сти те ља, те ла Све тог Гри го ри ја од На зи јан за и Све тог Јо ва на Зла то у стог, 
де ло ви Ча сно га кр ста. 

Од мно го број них до ку ме на та и из ја ва ко ји не су мљи во по твр ђу ју на шу 
по ла зну те зу, на ве шће мо и за нас по злу чу ве ног Rem sey Clark-а, по ко ме су 
сло вен ски на ро ди оце ње ни као аме рич ки не при ја те љи. „Ко је био не при ја-
тељ Аме ри ка на ца у но ви је до ба, на при мер у вре ме хлад ног ра та? Би ли су 
то Сло ве ни. Сло ве ни су мно го људ ни. То је нај мно го број ни ја гру па на ро да 
у Евро пи“ (Гру па ауто ра, 2000). Не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва, Кла-
ус Кин кел, 1998. го ди не, на ску пу Бар телс ман-фон да ци је, о „до дат ном уса-
вр ша ва њу Европ ске уни је из ја вљу је: ‘Ср би ја ће у сви ма да љим про це си ма 
европ ских ин те гра ци ја би ти на гу бит ку и би ће све де на на ен кла ву’“ (Кла-
ус Кин кел 1998). По твр ду ове за цр та не на ме ре, пре све га Не мач ке, на ла-
зи мо и у пи сму Ви ли ја Ви ме ра, пот пред сед ни ка Eвропског пар ла мен та и 
по сла ни ка Бун де ста га, не мач ком кан це ла ру Гер хар ду Шре де ру, из 2000. 
го ди не, на кон НА ТО кон фе рен ци је у Бра ти сла ви. У 11 та ча ка Ви мер из-
ла же пра ве на ме ре За па да пре ма срп ској на ци ји, чи ја је су шти на: рас пар-
ча ва ње и трај но оне спо со бља ва ње зе мље и на ро да за би ло ка кву уло гу на 
Бал ка ну. Пре све га, то ће се оства ри ти ства ра њем но вих ет нич ких те ри то-
ри ја на те ри то ри ји Ср би је. Шта је основ ни циљ офан зи ве За па да ка Ис-
то ку, нај бо ље мо же мо ви де ти и из из ја ва швед ског ди пло ма те Кар ла Бил-
та, да „Пу тин де мон стри ра при вр же ност не ме ђу на род ним вред но сти ма 
већ пра во слав ним“ (Карл Билт 1998). За то, до да је овај „па ци фи ста“ ко јег 
су Ср би по злу за пам ти ли, „пра во сла вље је опа сни је од ислам ског фун да-
мен та ли зма и сто га пред ста вља нај ве ћу опа сност за за пад ну ци ви ли за ци ју“  
(Карл Билт 1998). 

Жан Ма ри До ме нак у књи зи Евро па – кул тур ни иза зов де ци ди ра но ка же: 
„Евро па је – за пад на и цен трал на Евро па до ли ни је Кра ков–За греб. Сми сао 
те но ве ор га ни за ци је мо ћи, ује ди ње не Евро пе је за пад на Евро па ко ја раз би ја 
и не моћ ном чи ни ис точ ну Евро пу и ње не на ро де“ (Пре ма: Ви до је вић 1993: 
87). Ол га Че твер ни ко ва, са Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та „Ло мо но-
сов“, о „не при ла го ђе но сти“ пра во сла вља но вом свет ском по рет ку ка же:

„Пра во сла вље је при род на и ве ро ват но по след ња пре пре ка на пу ту ства ра ња 
гло бал ног ре ли ги о зног тр жи шта. На и ме, ако чо век при па да не кој тра ди ци о нал ној 
ре ли ги ји, то зна чи да при па да не ком ви шем тран сцен ден тал ном иде а лу, Исти ни. 
Ре ли ги ја за да је прав це раз во ја и тра жи од чо ве ка да по сто ја но ра ди на се би ка ко 
би се при бли жио веч ној Исти ни“. (До ступ но: <http://bskm.rs/2014/02/zasto-
pravoslavlje-smeta-novom-svetskom-poretku/>)
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Оп шти за кљу чак и по ру ка кон фе рен ци је под на зи вом „Сло вен ска ци-
ви ли за ци ја – про бле ми и пер спек ти ве“ је да се под ма ском ци ви ли за циј ског 
и тех но ло шког на прет ка но во при мље них др жа ва ЕУ, по себ но сло вен ских, 
у ства ри вр ши „ет но цид“ сло вен ских на ро да, а по себ но Ру са и Ср ба. У За-
пад ној Евро пи, ка ко ис прав но при ме ћу је Мар ко Бла го је вић, хри шћан ство је 
„бле да сли ка у људ ској све сти“ (Бла го је вић 2012: 2). Ако сми сле но ту ма чи-
мо „зна ко ве по ред пу та“, ја сно мо же мо ви де ти да но ви свет ски по ре дак и ЕУ 
ко ја је са мо део овог про јек та, има ју то та ли та ри стич ки и им пе ри ја ли стич ки 
ка рак тер и вр ше ет но цид пре ма пра во слав ним сло вен ским на ро ди ма. До ка-
за за ову, на пр ви по глед пре ја ку кон ста та ци ју, има мно го. Сва ка ко да се око 
си сте мат ског и кон стант ног за ти ра ња срп ске др жав но сти на овим про сто-
ри ма, ко је се по себ но по ја ча ва кра јем про шлог и на по чет ку но вог ми ле ни-
ју ма, мо же мо сло жи ти са кон ста та ци јом Зо ра на Ми ло ше ви ћа, ко ји у овом 
про це су пре по зна је ду бљу по за ди ну, а то је при ти сак на Ру си ју. Ми ло ше вић 
ка же: „По ни жа ва ње Ср ба за крај њи циљ има же љу да по ка же дру гим Сло ве-
ни ма да се не окре ћу Ру си ји, јер их она не мо же за шти ти ти. Пре ма овој ло-
ги ци, пра ва адре са за за шти ту је су НА ТО и За пад“ (Ми ло ше вић 2013: 47). 
Пи сац чу ве не књи ге Су коб ци ви ли за ци ја и но ви свет ски по ре дак, Са му ел Хан-
тинг тон, ука зу је на то ка ко се, али не и за што се, ци ви ли за ци је не раз у ме ју.

„Не за пад ви ди као за пад но оно што за пад ви ди као уни вер зал но. Оно што 
за пад ња ци об ја вљу ју као бе ниг ну гло бал ну ин те гра ци ју, као што је обил ност свет-
ских ме ди ја, не за пад ња ци оп ту жу ју као без оч ни за пад ни им пе ри ја ли зам. У сте пе-
ну у ко ме не за пад ња ци ви де свет као је дан, они га ви де и као прет њу“ (Хан тинг-
тон 2000: 72).

Исти аутор ја сно пре ци зи ра гра ни це За па да. На пи та ње где се за вр ша-
ва Евро па он од го ва ра „та мо где се за вр ша ва за пад но хри шћан ство и по-
чи њу ислам и пра во сла вље“ (Исто: 178). Да је ка та лоч ки За пад дав но уте-
ме љио иде ју о две ци ви ли за ци је у Евро пи, ја сно се мо же ви де ти код истог 
ауто ра, ко ји, по зи ва ју ћи се на Ви ли је ма Во ли са, го во ри о ис точ ној гра ни ци 
за пад ног хри шћан ства, а она се кре ће од са да шњих гра ни ца из ме ђу Фин-
ске и Ру си је, бал тич ких зе ма ља и Ру си је, се че Бе ло ру си ју и Укра ји ну, ко-
ју де ли на за пад ну ка то лич ку и ис точ ну пра во слав ну, за тим иде на за пад, 
раз два ја ју ћи Тран сил ва ни ју од оста лог де ла Ру му ни је, а он да про ла зи кроз 
Ју го сла ви ју, дуж ли ни је ко ја са да де ли Хр ват ску и Сло ве ни ју, до ми нант но 
ка то лич ко ста нов ни штво од пре о ста ле Ју го сла ви је. На Бал ка ну се ова ли-
ни ја по кла па са исто риј ском гра ни цом из ме ђу Хаб збур шке и Ото ман ске 
им пе ри је. Као до каз, Хан тинг тон на во ди кар ту из 1600. го ди не, ко ју Ви-
ли јем Во лис об ја вљу је. Да се ова иде ја ни је про ме ни ла, да кле, да је реч о 
„по ја ви ду гог тра ја ња“, ко ја, ре кло би се, оста је стал на оп се си ја За па да, го-
во ри нам и сле де ћи при мер: у Бер ли ну, 3. и 4. ју ла 1998. го ди не, одр жан је  
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„In ter na ti o nal Ber tels mann Fo rum“, на ко ме су при су ство ва ли сви во де ћи по-
ли тич ки ути цај ни љу ди Евро пе и Аме ри ке (од Ср ба при сут ни су би ли вла-
ди ка Ар те ми је и пред став ник Свет ског са бо ра Ср ба, Вла ди мир Уме љић), а 
на ње му је из ло жен и при хва ћен не мач ки стра те шки кон цепт „Евро па пред 
до у са вр ша ва њем“. У пи та њу је про грам ски ма ни фест „Свет ске си ле Евро-
пе“, чи ји је аутор Цен тар за при ме ње ну по ли ти ку Уни вер зи те та у Мин хе ну. 
За Ср бе је би тан за кљу чак ко ји се на во ди у том до ку мен ту: „Две по себ не 
ци ви ли за циј ске це ли не се не по сред но гра ни че са Евро пом [...] од бив ше Ју-
го сла ви је [...] пре ко Ру си је, Бе ло ру си је и Укра ји не [...] до цен трал не Ази је с 
јед не стра не и [...] ислам ско-арап ски свет с дру ге стра не...“ (Уме љић 2013: 
68). Да кле, и у овом про грам ском ма ни фе сту ја сно се ста вља до зна ња да се 
пра во слав но хри шћан ство ис кљу чу је из Евро пе. 

БУДУЋНОСТ ПРАВОСЛАВЉА И ПРАВОСЛАВНИХ НАРОДА

Срп ски на род као „елип са са два жа ри шта“ од у век је био из ло жен те-
ро ру атлан ти стич ког За па да, као при род ни – исто род ни (Ње гош) са ве зник 
Ру си је, с ко јом га по ве зу ју ду хов не, кул тур не и ра сне ве зе. Ср би ја је мно-
го пу та би ла из ло же на стал ним при ти сци ма са за па да, због вер ског и на ци-
о нал ног иден ти те та ко ји срп ски на род га ји ве ко ви ма, а то је пра во слав ни 
иден ти тет. Пра во сла вље као ре ли ги ја до са да ни је под ле гло ду ху вре ме на, 
са чу ва ло је свој вер ски и ду хов ни иден ти тет, па та ко и да нас пред ста вља не 
са мо истин ско и до след но ту ма че ње Хри сто ве ве ре, већ и из вор но со ци-
јал но уче ње пра во слав них на ро да на ко ји ма они за сни ва ју свој на ци о нал ни 
иден ти тет. Срп ско-ру ски од но си, пост ма тра но кроз исто ри ју срп ског на-
ро да, има ју нај ду жи кон ти ну и тет у од но су на све дру ге ве зе ко је је срп ски 
на род кроз исто ри ју гра дио са не ком од ве ли ких си ла, од но сно оних др жа ва 
ко је су има ле до вољ но ин те ре са и мо ћи да те ин те ре се оства ре и ре а ли зу ју 
на про сто ри ма на ко ји ма је жи вео и да нас жи ви срп ски на род. Срп ско-ру-
ски од но си су не са мо вре мен ски нај ду го трај ни ји кроз исто ри ју, већ ка да 
се упо ре де са од но си ма Ср би је са дру гим на ро ди ма и су се ди ма, они су нај-
са др жај ни ји, нај ра згра на ти ји и са нај да ле ко се жни јим (кул тур ним, дру штве-
ним, про свет ним, ду хов ним, на уч ним и по ли тич ким) од но си ма и уза јам ним 
ути ца ји ма. „Нас и Ру са 300 ми ли о на!“, би ла је јед на од нај чу ве ни јих фра за 
у срп ском на ро ду, ко јом се опи су је бли скост Ср би је и Ру си је. Срп ско-ру-
ски од но си не ми нов но и да нас при вла че ве ли ку па жњу јав но сти; не рет ко 
срп ско-ру ски од но си иза зи ва ју емо тив не, а по не кад и ира ци о нал не стра сти. 
Ми ро слав Јо ва но вић у сво јој књи зи Ср би и Ру си 12–21. век го во ри да смо 
сви све сни чи ње ни це да би ло ка кав став о Ру си ји у срп ском дру штву, све јед-
но да ли се за сту па те за да су Ру си ја и ру ска по ли ти ка „до бре“ или „ло ше“,  
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не ми нов но иза зи ва ети ке ти ра ње и свр ста ва ње у јед ну од две су прот ста вље-
не крај но сти, оне ко ја Ру си ју во ли или мр зи (Јо ва но вић 2012: 8). 

Да нас, ка да из но ва стојимo на рас кр сни ци, „во до дел ни ци“, за бри ну ти 
за сво ју бу дућ ност, ка да ко му ни стич ку уто пи ју по ти ску је но ва евро-уто пи ја, 
пред пра во слав ним на ро ди ма је суд бо но сно пи та ње – ком се цар ству при во-
ле ти? Има ју ли сна ге и му дро сти пра во слав ни на ро ди да се су о че са исти ном 
да их Евро па не же ли? Од го вор на ово пи та ње има ег зи стен ци јал ни ка рак-
тер за пра во слав не на ро де. Ру си ја је де фи ни тив но се би да ла од го вор на ово 
пи та ње и дру гим пра во слав ним на ро ди ма по ка за ла пут ко ји во ди у спас и оп-
ста нак. Иде ја „ис точ ног са ве за“ ме ђу бал кан ским пра во слав ним на ро ди ма, а 
по себ но ме ђу Ср би ма, тр пи да нас сна жне де струк тив не при ти ске од стра не 
гло ба ли ста, а код до ма ћих „по ту ри ца“ на и ла зи на хор ску осу ду у ме ди ји ма 
ко ји су углав ном под кон тро лом гло ба ли ста. Уме сто у при род ну – „исто род-
ну“, „исто вер ну“ за јед ни цу пра во слав них на ро да, под при ти ском гло ба ли-
ста (стра них и до ма ћих), Ср би ја, а и оста ле пра во слав не зе мље, ве штач ки се 
ука лу пљу ју у Европ ску уни ју. Нај ве ћа бра на пра во сла вља да нас је сте Ру си ја, 
нај ве ћа зе мља на све ту, са нај ви ше ре сур са на све ту, ко ју За пад пер ма нент но 
же ли да по ко ри. Ја сно је да нас шта би се де си ло са пра во сла вљем ка да не би 
би ло по ли тич ки и вој но ја ке Ру си је. Бра не ћи и чу ва ју ћи сво ју пра во слав ну 
ве ру, пра во слав на дру штва бра не ис хо ди ште сво је ду хов но сти и кул ту ре, али 
бра не и сво ју исто ри ју, се ћа ње и бу дућ ност. 

Је дан од ути цај ни јих на ших мислилацa, сор бон ски док тор, Мар ко С. 
Мар ко вић, још 1994. го ди не ор лов ски оштро са гле да ва бу дућ ност: 

„У стра те шком сми слу, по ли ти ка за пад них си ла се мо же нај бо ље об ја сни ти 
‘те о ри јом до ми на’: ка да се до ми не ус прав но по ре ђа ју, па се по ре ме ти рав но те жа 
пр ве, он да све оста ле па да ју за њом, јед на за дру гом. Ју го сла ви ја је би ла по чет на 
до ми на; Ру си ја је пред ви ђе на као по след ња. [...] Има ли на чи на да се тој рат ној 
ма ши ни ста не на пут и по сто ји ли за пра во слав не на ро де на да за спас? [...] Ну жно 
је, пре све га, да пра во слав ни на ро ди схва те гло бал но по ло жај у ко ме се на ла зе и 
раз у ме ју да су ко лек тив но угро же ни, иако, при вид но, те шко ће у да том тре нут ку 
сно си са мо њи хов пра во слав ни су сед“ (Мар ко вић 1994: 119–121).

Да кле, основ ни циљ но вог свет ског по рет ка је на сил но пот чи ња ва ње др-
жа ва и на ро да са ци љем ус по ста вља ња дик та ту ре „иза бра не“ ели те. По што је 
нај ве ћа смет ња оства ри ва њу овог ци ља пра во сла вље, ја сно је за што ову ре ли-
ги ју, a по себ но Ру си ју, тре ба уни шти ти. Шта је основ ни циљ офан зи ве За па-
да ка Ис то ку, нај бо ље мо же мо ви де ти и из из ја ва швед ског ди пло ма те Кар ла 
Бил та, да „Пу тин де мон стри ра при вр же ност не ме ђу на род ним вред но сти ма, 
већ пра во слав ним“. „За то“, до да је овај ‘па ци фи ста’ ко јег су Ср би по злу за-
пам ти ли, „пра во сла вље је опа сни је од ислам ског фун да мен та ли зма и сто га 
пред ста вља нај ве ћу опа сност за за пад ну ци ви ли за ци ју“ (Гру па ауто ра, 2000). 
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Је дан од нај зна чај ни јих исто ри ча ра ру ске фи ло зо фи је, Да ни лев ски, у 
сво јој књи зи Ру си ја и Евро па, чи ји је под на слов „По глед на кул тур не и по ли-
тич ке од но се сло вен ског све та пре ма гер ман ско-ро ман ском“, упо зо ра ва да 
за пад не иде је о оп ште чо ве чан ској кул ту ри слу же Евро пи да на мет не сво ју 
ци ви ли за ци ју дру гим на ро ди ма. Да ни лев ски до ка зу је да је дог ма о европ-
ској кул ту ри као свет ској и оп ште чо ве чан ској осно ва на ме тљи вог кул тур-
тре гер ства. За Да ни лев ског, ко ји је све стан по себ но сти „сло вен ског кул тур-
ног ти па“, Евро па је дру ги свет. На пи та ње, „за што За пад мр зи и пре зи ре 
Ру си ју“, по ста вље но на по чет ку књи ге Ру си ја и Евро па, Да ни лев ски од го ва ра 
да за пад ни љу ди у њој осе ћа ју и ви де дру гу ци ви ли за ци ју ко ја ће „ра но или 
по зно при дет на сме ну За па ду“. Ода тле мр жња и за вист пре ма Ру си ји, ко ју 
не пра вед но пот це њу ју, али је се бо је као но ве, мла де и сна жне ци ви ли за ци је. 
За тво ре ност ци ви ли за ци ја је од го вор Да ни лев ског на бол на пи та ња о од но-
си ма Ру си је и За па да (Да ни лев ски 1994).

Кул тур но бо га те ис точ не ци ви ли за ци је опи ру се ши ре њу За па да, оне 
по ку ша ва ју да об но ве сво је на чи не устрој ства жи во та. Ова дра ма има свет-
ско и сто риј ски зна чај и раз ме ре. Ди на ми ка раз во ја ис точ не Ази је ука зу је 
na to да она пре у зи ма уло гу кул тур но-исто риј ског пред вод ни ка од За па да. 
Ипак, вре ме не ра ди за за пад ни свет и НА ТО иде је, ко је иза се бе оста-
вља ју са мо пу стош. Уни шти ли су Ју го сла ви ју (по себ но пра во слав ну Ср-
би ју), Ирак, Ли би ју, Ав га ни стан и Си ри ју. На пра ви ли су зло у ко ју год су 
зе мљу до шли. Да кле, бу дућ ност је евро а зиј ска иде ја, где се зе мље рав но-
прав но оку пља ју око Ор га ни за ци је Уго во ра о ко лек тив ној без бед но сти и 
са рад њи (ОДКБ), па и зе ма ља БРИКС-а, Шан гај ске ор га ни за ци је за са-
рад њу и дру гих, све ути цај ни јих ис точ них асо ци ја ци ја. Про шло је вре ме 
јед но по лар ног све та и САД и НА ТО не мо гу ви ше да ра де шта хо ће. То ће 
нај ди рек ни је при зна ти и Ви ли јем Монт го ме ри у ин тер вјуу за Да нас, још 
2005. го ди не: 

„Ре ал ност је, ме ђу тим, та ква да се ера европ ско-аме рич ке су пер и ор но сти 
при бли жа ва свом кра ју. По сто ји не ко ли ко ме ђу соб но по ве за них фак то ра ко ји 
де лу ју и ко ји га ран ту ју да ће се жи во ти на ших уну ка ра ди кал но раз ли ко ва ти од 
на ших. На кра ју кра је ва, гло бал на ди стри бу ци ја бо гат ства и мо ћи про ме ни ће се 
на на шу ште ту, док ће свет у це ли ни би ти да ле ко ма ње ста бил но ме сто“ (Ви ли јем 
Монт го ме ри, Да нас, 2005).

Под се ћа ју ћи на чи ње ни цу ко ли ко је Ру си ја да ла Евро пи, шта је све чи-
ни ла у ње ну ко рист, а на сво ју ште ту, До сто јев ски за кљу чу је да је та иста 
Евро па увек пре ма Ру си ји га ји ла са мо мр жњу. За што је то та ко, от ку да та мр-
жња, пи та се ру ски апо стол пра во сла вља, за што не мо гу да нас при хва те као 
сво је? Од го вор овог искре ног за го вор ни ка све сло вен ства и све чо ве чан ства 
ду бо ко ум но је по у чан за све Сло ве не и за сва вре ме на. 
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„Евро пља ни ни ка да и ни по што не ће по ве ро ва ти да ми мо же мо за и ста за јед-
но и рав но прав но с њи ма уче ство ва ти у да љој суд би ни њи хо ве ци ви ли за ци је. Они 
сма тра ју да нам је њи хо ва ци ви ли за ци ја ту ђа, у на ма гле да ју до шља ке, са мо зван це. 
Сма тра ју нас ло по ви ма ко ји су им укра ли про све ће ност и пре о бу кли се у њи хо ву 
оде ћу. Тур ци и Се ми ти бли жи су им по ду ху од нас. Об ја шње ње за све то за и ста 
је нео бич но: ми чо ве чан ству ну ди мо иде ју ко ја се раз ли ку је од њи хо ве – у то ме је 
ствар“ (Исто: 334). „Ви зи о нар ски ће та да је дан од нај ум ни јих Сло ве на скре ну ти 
па жњу да би Ази ја уисти ну мо гла би ти пра ва бу дућ ност Ру си је“ (Исто: 334).

Ову иде ју До сто јев ског при хва та и да ље раз ви ја ве ли ки број па три от-
ски усме ре них ауто ра у са мој Ру си ји. Је дан од њих је и Ни ко лај Тру бец кој, 
кри ти чар евро по цен три зма и осни вач евро а зиј ства. У књи зи Евро па и чо ве-
чан ство он пи ше да су Ро ма но гер ма ни „увек би ли то ли ко на ив но уве ре ни у 
то ка ко су са мо они – љу ди, да су се бе на зи ва ли ‘чо ве чан ством’, сво ју кул ту ру 
– ‘оп ште људ ском ци ви ли за ци јом’, и ко нач но, свој шо ви ни зам – ‘ко смо по-
ли ти змом’“ (Тру бец кој 2004: 69). Ру ски аутор сма тра да је ду жност не ро-
ман ско-гер ман ских на ро да да по сту па ју са свим су прот но, да пре вла да ва ју 
соп стве ни его цен три зам и се бе са чу ва ју од об ма не „оп ште чо ве чан ске ци-
ви ли за ци је“. Ово се мо же оства ри ти прак ти ко ва њем два ста ра иде а ла, са-
др жа на у за по ве сти ма – „спо знај са мо га се бе“ и „бу ди свој“, а не уда ром на 
на ци о нал ну са мо бит ност, ко ја се ис ко ре њу је тру дом да се свом на ро ду на-
ме ће стра на кул ту ра у име не ка квих оп ште људ ских, за пра во ту ђих иде а ла. 
По себ но је то ви дљи во у књи зи На ци о нал на иде ја – или шта Бог оче ку је од 
Ру си је, у ко јој гру па ауто ра од ба цу је мит о Ру си ји као за ка сне лој и не до вољ-
но раз ви је ној ци ви ли за ци ји, ко ји упра во на ме ћу „Евро пеј ци“, са на ме ром 
да код Ру са ство ре ком плекс ни же вред но сти, и да ље раз ви ја ју те зу да је Ру-
си ја осо бе на, исто риј ски фор ми ра на кул ту ра и ци ви ли за ци ја. За то, сма тра-
ју ауто ри, „Ру си ја не ма по тре бу да се спа ја ни са европ ском ни са азиј ском 
ци ви ли за ци јом. Због то га што она ни је са мо зе мља, већ пот пу но са мо стал на 
ци ви ли за ци ја – ру ска (евро а зиј ска) са зда на на са свим дру га чи јим ду хов ним 
осно ва ма од Евро пе или Ази је“ (Гру па ауто ра 2009: 61).

У члан ку „Све сло вен ство као ал тер на ти ва, Евро а зи ја као пер спек ти ва“, 
Пе тар Ан ђел ко вић шан су за оп ста нак и спас пра во сла вља и Ср би је ви ди у 
све сло вен ству и ства ра њу Евро а зиј ске уни је, и ка же: 

„С јед не стра не има мо за јед ни цу др жа ва ко је су нас бом бар до ва ле ви ше пу та 
кроз исто ри ју и ко је нам, на кра ју кра је ва, оту ђу ју је дан део те ри то ри је, а ко ји ма 
смо до са да увек тр ча ли у за гр љај, упр кос мр жњи и по ни жа ва ју ћем од но су ко ји 
кон стант но ис ка зу ју пре ма на ма. С дру ге стра не, има мо зе мље ко је не на ру ша ва ју 
ни на ше до сто јан ство, ни наш ин те гри тет, зе мље ко је нам у про шло сти ни су на не-
ле ни ка кво зло и ка да нам ни су по ма га ле, ни су нам ни од ма га ле, што се за оне пр ве 
не мо же ре ћи. Кри зу за пад но-европ ског ци ви ли за циј ског ти па, ко ја је тре нут но 
на сна зи, тре ба ис ко ри сти ти ка ко би се већ јед ном тр гли из дре ме жа, или ка ко би 
се ко нач но отре зни ли од пи јан ке на де мо крат ској го зби“ (Ан ђел ко вић 2013: 63).



Невена Г. Настић258

Ука зу ју ћи ар гу мен то ва но, на осно ву ег закт них по да та ка, пр вен стве но еко-
ном ских, у че му би би ле пред но сти ула ска Ср би је у та кву за јед ни цу, за кљу чу је: 

„У овим вре ме ни ма но ви прин цип и но ви при ступ ства ри – ето, шта нам је 
по треб но. Усме ра ва ње срп ског бро да ка Ис то ку, пр вен стве но ка пра во слав ној Ру-
си ји, не зна чи окре та ње ле ђа Евро пи. То је на чин да из но ва осве жи мо, осна жи мо 
и об но ви мо свој по при лич но за пу штен и обо лео ко рен. То ни је са мо пут ка ду хов-
ној са мо стал но сти ко ја је у овој гло ба ли стич кој луд ни ци те мељ но угро же на, не го и 
еко ном ском опо рав ку пот пу но ра зо ре не срп ске при вре де. На ма оста је са мо на да 
да ће иде ја о Евро а зиј ској уни ји да за жи ви у пу ној сна зи и пу ном сја ју, али и на да 
да је мо жда та иде ја оно Ари јад ни но клуп ко за из лаз из ла ви рин та у ко ме се да нас 
на ла зи мо и ко ји пре ти да нас за у век за ро би“ (Исто: 66).

Због стал не ан гло а ме рич ко-ва ти кан ско-про те стант ске по ли тич ке, еко ном-
ске и вој не прет ње пра во слав ним сло вен ским зе мља ма, при род но је – баш као 
што је и ин стинкт оп стан ка са свим при ро дан – да иде ја од бра не, за шти те и очу-
ва ња без бед но сти пра во слав ног на чи на жи во та бу де ство ре на и ус по ста вље на. 

„По сто ја ње 15 ује ди ње них пра во слав них др жа ва (Ср би ја, Ре пу бли ка Срп ска, 
Цр на Го ра, Ма ке до ни ја, Ру си ја, Укра ји на, Бе ло ру си ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, Мол да-
ви ја, Гру зи ја, Грч ка, Ки пар, Јер ме ни ја, Ети о пи ја), као и ре ги о на ко ји пра во сла вљу 
те же, зна чи ло би по сто ја ње „јед ног кро ва“ гра ђе ног за пре ко 400 ми ли о на по но-
сних и сло бод них гра ђа на, за шти ће них од еко ном ског по ро бља ва ња ан гло а ме рич-
ко-ва ти кан ско-про те стант ског са ве за. Ује ди ње ни да нас, за шти ће ни су тра! – мо то 
је ко ји мо же на ћи свој од јек у ве ли ком бро ју пра во слав них зе ма ља. Сје ди ње ни би 
пред ста вља ли нај моћ ни ју гру пу љу ди – вла сни ке над око 75% при род них ре сур са 
це лог све та“ (Гру па ауто ра 2000).

У том сми слу, Ма те ја Ма те јић у вр ло ин спи ра тив ном де лу Пра во сла вље: 
хра брост би ти дру га чи јим – сна га оста ти не про ме ње ним, ка же: 

„Пра во слав на цр ква не сме ме ња ти се бе не го се мо ра тру ди ти да из ме ни свет. 
Пра во сла вље ни је мо гло, не мо же, не же ли и не сме ни ка да да ме ња Хри ста већ 
Хри шћа не, јер за пра во слав не вер ни ке и пра во слав ну цр кву Хри стос је је дан, исти 
и не про мен љив, а то је та ко ђе и пра во слав на ве ра“ (Ма те јић 1996: 8).

КА ЗАКЉУЧКУ

Да нас, ка да је јед на од глав них по лу га стра те ги је на ме та ња но вог свет-
ског по рет ка ус по ста вља ње гло бал не по ли тич ко-еко ном ске вој не уни-
фи ка ци је ко ја про жди ре на ци о нал не др жа ве, го во ри ти о оп стан ку пра во-
слав них на ро да и др жа ва из гле да са јед не стра не уто пи стич ки и ока сне ло 
на ци о нал-ро ма тич но, али, са дру ге стра не, то упра во и је сте иза зов и за да-
так на ци о нал но ори јен ти са не ин те ли ген ци је. Пра во слав ни су пре тво ре ни  
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у сво је вр сну ла бо ра то ри ју но вог свет ског по рет ка, у ко јем се ге о по ли тич ки 
екс пе ри мен ти вр ше ин тен зив ни је не го на би ло ко јем дру гом про сто ру. Не-
до пу сти ва је на ив ност (ма да се отво ре но тре ба за пи та ти да ли је са мо реч 
о на ив но сти) са ко јом се и да ље бе со муч но за го ва ра фа мо зни ула зак у ЕУ, 
ка да по сто је број ни до ка зи о на ме ра ма и стра те ги ја ма за пад не ци ви ли за ци је 
пре ма пра во слав ним на ро ди ма. Не ка да је Ни ко лај Ве ли ми ро вић, схва тив ши 
опа сност ко ја пре ти срп ском на ро ду и свим Сло ве ни ма, про роч ки пи сао: 

„Да ли су Сло ве ни уме ли про чи та ти та јан стве на пи сме на упо зо ре ња по след-
њих ра то ва кр ва вих? Ако су уме ли они ће се отре зни ти од пи јан ства зе мље, од опи-
ју ма ма те ри ја ли зма и по вра ти ти се све моћ ном и нео до љи вом Хри сту, без ко га сви 
пу те ви во де у про паст. Ако ли ни су уме ли они ће без сва ке сум ње про ћи као ста ро 
рим ско цар ство, и као тре ће гер ман ско цар ство“ (Ве ли ми ро вић 2003: 364).

Од го вор на ово пи та ње има ег зи стен ци јал ни ка рак тер за пра во слав не 
на ро де. Ру си ја је де фи ни тив но се би да ла од го вор на ово пи та ње и дру гим 
пра во слав ним на ро ди ма по ка за ла пут ко ји во ди у спас и оп ста нак. Иде ја „ис-
точ ног са ве за“ ме ђу бал кан ским пра во слав ним на ро ди ма, а по себ но ме ђу 
Ср би ма, тр пи да нас сна жне де струк тив не при ти ске од стра не гло ба ли ста, а 
код до ма ћих „по ту ри ца“ на и ла зи на хор ску осу ду у ме ди ји ма ко ји су углав-
ном под кон тро лом гло ба ли ста. Уме сто у при род ну – „исто род ну“, „исто-
вер ну“ за јед ни цу пра во слав них на ро да под при ти ском гло ба ли ста (стра них 
и до ма ћих), Ср би ја, а и оста ле пра во слав не зе мље, ве штач ки се ука лу пљу ју 
у Европ ску уни ју. Сва ка ко да ће пра во слав ним на ро ди ма као до бар при мер 
мо ћи да по слу жи ру ски мо дел – ко ји, ка ко при ме ћу је Сло бо дан Ан то нић, 
„под ра зу ме ва све сну, од стра не др жа ве во ђе ну, из град њу хри шћан ске (кон-
тра)ци ви ли за ци је као осо бе ног др жав ног, кул тур ног и ре ли гиј ског про јек-
та“ (Ан то нић 2014: 112). На рав но, пи та ње је ко ли ко је он при ме њив и у дру-
гим пра во слав ним зе мља ма ко је има ју сла бу (ма лу и пе ри фе риј ску) др жа ву и 
ком пра дор ску (по лу ко ло ни јал ну) власт. Ан то нић сто га пред ла же да:

„Ако је у до глед но вре ме не мо гу ће про ме ни ти ка рак тер вла сти и укљу чи ти Ср-
би ју у ру ски про је кат хри шћан ске ци ви ли за ци је, мо жда је по треб но тра га ти за ма ње 
офан зив ним и (до слов це) кон зер ва тив ни јим ре ше њи ма. Ре ци мо, мо жда је спас у из-
град њи и ја ча њу хри шћан ског пост дру штва, мре же ин сти ту ци ја ко ја би омо гу ћи ла 
нор ма лан хри шћан ски жи вот и еле мен тар ну хри шћан ску со ци ја ли за ци ју. Та мре жа 
би, у јед ном све не при ја тељ ски јем окру же њу, мо гла укљу чи ва ти хри шћан ска об да ни-
шта, хри шћан ске шко ле, гим на зи је и уни вер зи те те, хри шћан ске бол ни це, хри шћан-
ске ме ди је, хри шћан ска до бро то вор на (ми ло срд на) дру штва“ (Исто: 112).

Нај ве ћа бра на пра во сла вљу да нас је сте Ру си ја, нај ве ћа зе мља на све ту, са 
нај ви ше ре сур са на све ту, ко ју За пад пер ма нент но же ли да по ко ри. Ја сно је 
да нас шта би се де си ло са пра во сла вљем ка да не би би ло по ли тич ки и вој но 
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ја ке Ру си је. Бра не ћи и чу ва ју ћи сво ју пра во слав ну ве ру, пра во слав на дру-
штва бра не ис хо ди ште сво је ду хов но сти и кул ту ре, али бра не и сво ју исто-
ри ју, се ћа ње и бу дућ ност. Нај ва жни ја лек ци ја, ко ју су пра во слав на дру штва 
има ла при ли ку да уче (пи та ње да ли су сва и на у чи ла) у про те кле две де це ни-
је, је сте да се тре ба осло ни ти пр вен стве но на соп стве ну сна гу, са мо по што-
ва ти се бе (да би те и дру ги по што ва ли) и да пре ви ше осла ња ња на „до бре“ 
на ме ре при ја те ља са За па да во ди ка уру ша ва њу соп стве не др жав но сти и су-
ве ре ни те та. Ру си ја је на вре ме на у чи ла ту лек ци ју и кре ну ла дру гим пу тем. 
На жа лост, не ке пра во слав не зе мље (и Ср би ја је за са да у тој гру пи зе ма ља) 
још ни су на у чи ле ту лек ци ју, укр ца ле су се у по гре шан воз и за са да пу ту ју 
у по гре шном сме ру. Да кле, пра во слав ним дру штви ма је у име бу дућ но сти 
нео п ход на мо дер ни за ци ја, али не мо дер ни за ци ја у ко јој се она од ри чу сво-
је на ци о нал не ми си је ра ди не ка квог ап стракт но схва ће ног на прет ка, јер би 
ти ме не ги ра ли са ми се бе, већ мо дер ни за ци ја др жа во твор на и на ци о нал на.

У сво јој књи зи Ка до ма ћин ској еко но ми ци, Ан ђел ко вић по ку ша ва да од-
го нет не ту ди ле му, ко јим пу тем кре ну ти, и ка же: 

„На ’во до дел ни ци’ ци ви ли за ци ја и стал но при сут не ди ле ме Ис ток-За пад, 
ра ђа ло се и ра ђа се осе ћа ње тра гич ног усу да срб ског дру штва ко је тра жи сво је 
кул тур но-ци ви ли за циј ско од ре ђе ње. Ко јим пу тем ће кре ну ти Ср би ја? Два су пу та 
би ла а и да нас је су мо гу ћа: је дан во ди прав це у по дра жа ва ње, у јед но при ма ње без 
кра ја, у јед но ко пи ра ње без сми сла и ду ха, у јед ну ими та ци ју без сти ла и из ра за у 
ме ха ни зо ва ни ‘кул тур ни’, жи вот го то вих об ли ка За па да; дру ги во ди у очу ва њу и 
да љем раз во ју соп стве них вред но сти ро ђе них из соп стве них из во ра и ду би на, у 
ства ра ла штва из свог ду ха. Срж тра ди ци је срб ског на ро да кроз исто ри ју са др жа на 
је у нај све тли јим вред но сти ма бор бе за сло бо ду и прав ду, ко је чи не око сни цу на-
шег исто риј ског пам ће ња и иден ти те та. А ме ра у ко јој се, у вре ме ну ко је на сту па, 
код нас бу де са чу ва ло и ожи ве ло ово мо рал но и по ли тич ко упо ри ште од ре ди ће да 
ли ће мо, и ко ли ко, за и ста би ти твор ци соп стве не бу дућ но сти“ (2014: 86). 

Та но ва-ста ра ствар ност би ла би по ли ти ка исто риј ског кон ти ну и те та 
Ср би је и ње не вер ти ка ле. Да нас, кад су мно ге ства ри, у но вом по рет ку ду ха 
и ми сли, до би ле на За па ду пре ци зне смер ни це, са ја сним ма те ри ја ли стич ким 
схва та њем све та и жи во та, при ли ка је да ди ле му Ис ток-За пад де фи ни тив но 
и ре ши мо. Јер ми кон ти ну и тет и сво је на сле ђе, ко је мо ра мо пре не ти сво јим 
по том ци ма, до би ја мо од пре да ка – без оно га ју че, шта смо ми да нас?
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THE ASSOCIATION OF ORTHODOX COUNTRIES FOR SALVATION  
SERBIA AND KOSOVA IN GLOBALIZATION CHALLENGES

Sum mary

Unlike Fukuyama, who is announcing “the end of history“ Huntington speaks about „con-
flict of civilizations“ on religious base. That conflict which has started long ago, today it is pri-
mary lead under the auspices of neoliberalism and ecumenism. Imposing socialism, the West 
has almost devastated Russia. Thanks to Putin Russia has succeeded to pull out from deadly 
West hug and recover. By returning to its roots, Christianity and the values based on it, Russia 
has returned its dignity and again she strongly went on the path of progress in every aspect. By 
defending and protecting its orthodox faith, orthodox societies are defending the starting point 
of its spirituality and culture, but they are also defending their history, and future. I think that 
Serbia in the name of the future need necessary modernization.
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