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Abstract: У Основама социјалног учења Католичке цркве соиарност је јеан о 
четири основна принципа учења. И поре свог секуарног порека, кроз многе 
социјане окументе Римокатоичке цркве она оија теоошко значење у виу 
социјане врине. Овакво схватање постаје новум у теоогији, оживава се као 
својеврстан знак времена и замењује ии потискује преањске и јеванђеске 
појмове којима се изражаваа активна уав према ижњему. Да и је ово 
прихвативо и за правосавну теоогију? Аутор у чанку позитивно оговара на 
поставено питање, с тим што и треао а соиарност уе вреност новог 
хришћанског етоса који и кореспонирао са емократски уређеним руштвима 
и његовим вреностима.
Key words: социјано учење, социјана врина, правосавна теоогија, знак вре
мена, емократија.

У српској теоогији, генерано говорећи, појам соиарности није стекао 
статус теоошког појма са прецизно оређеним значењем. Понека се мо-

жемо срести са његовом употреом, аи у општем и уоичајеном значењу. На 
основу овакве ситуације се с правом може поставити читав низ питања: Да 
и је соиарност јеванђески и преањски појам? Да и га треа схватити 
као „знак времена“ и, ако треа, зашто? Најза, а и се могу иентификова-
ти унутрашњи и споашњи узроци зог којих соиарност још није зао-
иа теоошки саржај у правосавној српској теоогији? У наставку текста 
ћу, оговарајући на поставена питања, покушати а скицирам могућност 
употрее овог појма у правосавној српској теоогији.

Да и је соиарност јеванђељски и преањски појам?

Соиарност је нови појам са старим саржајем1. Настао у време Фран-
цуске ревоуције, своје теоошко значење оија у Немачкој, са тененцијом 
а изрази нови и оригинани онос између човека и руштва. Ипак, постоје 
и аутори који сматрају а је овај појам сувишан и наметив и а је све што 
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се њиме жеи рeћи већ исказано2. Иеја соиарности је секуарног по-
река и прирое, и постоје границе њене христијанизације. С руге стране, 
многоројни социјани окументи Римокатоичке цркве3 и, најза, њене Ос
нове социјалног учења соиарност оређују као руштвени принцип и мо-
рану врину, разрешујући тако све иеме око теоошког саржаја појма 
соиарности и протежући га на цеу историју спасења.

Соиарност као знак времена

Савремени усови живота онавају и актуаизују јену о итних карак-
теристика грчког поиса, а такође и првих хришћанских зајеница. То је по-
новно откривање руштвеног живота, које је, и поре свих противуречности, 
ипак човеково место за живот и нау. У том смису принцип соиарности 
поразумева а човек гаји већу свест о угу који има према руштву у коме 
је нашао своје место. Тај уг се остварује и поштује активним учествовањем 
у руштвеном животу и разичитим оицима руштвеног еања.

Претпоставке употребе соиарности као теоошког 
појма у правосавној српској теоогији

Ако соиарност схватимо као знак времена, она је његова теоошка упо-
треа суштински повезана са руштвом и његовим уређењем у коме оитава 
оређена црквена зајеница и у интеракцији са том широм зајеницом фор-
мира своју уховност с акцентима разичитим за сваку епоху, аи увек око 
вечног и непроменивог језгра, које је сам Христос, исти јуче, анас и сутра4. 
У том смису, соиарност можемо еимично а схватимо као синоним за 
еатну уав која, свакако, нити је осуствоваа нити осуствује из свако-
невног живота правосавних хришћана у Срији. Супротно и ио просто 
немогуће замисити. Помоћи ижњем у ио каквој невои је хришћански 
императив и потвра аутентичности вере. Нема хришћанства, а ни хришћана 
ез миосрђа, ез еатне уави. Оквир испоавања еатне уави је не-
посреан контакт и сусрет. Свакако а је ово суштинска имензија миосрђа, 
аи не мора а уе и јеина. Овакав контекст испоавања уави оговара 
јеноставним, траиционано уређеним руштвима која не познају циви-
ни сектор. У њима не постоји простор између ржаве на врху и појеинаца 
и њихових зајеница у којима ваају примарни, непосрени оноси, на 
ну. Формирање руштвене сфере је карактеристика соженог, моерног 
руштва и емократског начина уређења, и то не сваког, већ оног који са 
изорне и посреничке емократије све више и ге је то могуће преази 
на партиципирајућу емократију (супсиијарност као принцип Социјалног 
учења то, чини ми се, има за ци). Српско се руштво тренутно не наази 

2 Matulić, Tonči, „Skica teološkog utemeljenja ideje solidarnosti“, BS LXXIV/2 (2004), 433–455.
3 Крстић, Зоран, „Соиарност као теоошки појам у социјаним окументима Римокато-
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4 Podgorelec, Franjo, „Smjernice za duhovnost u demokratskom društvu“, BS LXXX (2010), 1038.
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на тој тачки развоја. Оно је, с јене стране, оеежено остацима тотаита-
ризма, који увек проукује пасивне осое. Истовремено су те пасивне осое, 
с руге стране, а посено хришћани који су ии оатно маргинаизовани, 
изражавае ефетистички став а се ништа и не може ураити. Појеинац 
је немоћан укоико не усеи акција „оозго“, оносно о ржаве. Друштве-
не промене се ешавају не активношћу појеинаца сооно уружених око 
разичитих циева, већ искучиво интервенцијом ржавних органа. Так-
вом руштвеном концепту кореспонира интровертована уховност, која 
више оговара монашком животном иеау него животу у савременом свету. 
Иако, наравно, овај тип хришћанске уховности није погрешан, он свака-
ко није и не може ити јеини. Откривање значења и важности руштве-
ног живота и новог типа уховности који ће се из затворене унутрашњости 
окренути ка социјаном — јесте захтев који се све више постава пре пра-
восавне хришћане у Срији. Мишења сам а ће у скоријој уућности 
учешће у руштвеном животу на хришћанским темеима и вреностима 
(поразумевајући руштвено ангажовано свеочење, а не пуки активизам) 
ити све више знак и потвра аутентичности ии пак неаутентичности 
њихове вере и еања ка руштвеном иеау стварања соиарног рушт-
ва5. Демократизација и емократски руштвени контекст поразумевају 
ефинисање, а затим и старање о општем ору. У том ће животном и рушт-
веном искуству и соиарност заоити своје пуно, па и теоошко значење 
као важан еемент нове хришћанске уховности у емократском руштве-
ном окружењу.
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Perception Solidarity and its Possibility of Theological 
Implementation in the Serbian Theology

In the basics of social teaching in the Roman-catholic Church, solidarity is one of 
the four elementary principles of learning. Besides its secular origin, perception 

solidarity gets a theological meaning in the form of social virtue through many 
social documents of the Roman-catholic Church. Such understanding becomes a 
novum in theology and is preserved as a sign of the time of its own kind, and there-
fore replaces or suppresses traditional and evangelical perceptions by which the 
active love towards the neighbour has been expressed. Is this also acceptable for 
the Orthodox theology? The author of this article replies positively to this ques-
tion with a regard that solidarity should be the value of a new Christian ethos 
that would correspond with democratically organized society and its qualities.

Key Words: social teaching, social virtue, orthodox theology, sign of the time, 
democracy.
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