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Abstract: У овом прегеном чанку аутор разматра могућности христијанизације 
секуарног појма соиарности, њен евентуани теоошки саржај и омет, 
онако како се то изражава у осаашњим социјаним папским енцикикама, 
Социјаном учењу Римокатоичке Цркве, као и у појеиним чанцима угених 
савремених хрватских теоога на ову тему. 
Key words: соиарност, Социјано учење, принципи Социјаног учења, соци-
јане папске енцикике, јеванђеске врине.

Друга поовина 19. века иа је уран перио у историји Запане Евро-
пе. Социјани немири и захтеви појеиних покрета, посено ранич-

ких, урза но су мењаи запана руштва, указујући на нарасе руштвене 
неправе, заажући се на разичите начине и разичитим, па и ревоуцио-
нарним срествима за већу правеност у руштву и решавање таа горућег 
радничког питања. У свим тим огађајима Римокатоичка Црква се није 
мога наћи по страни. Напротив, она је имаа вро активну уогу и јасан 
став у вези с настанком иеје социјаизма у том периоу. По мишењу Ж. 
Марешића, то је ио трећи изазов и треће сучеавање Римокатоичке 
Цркве са моернитетом. Ова, за нашу тему корисна анаиза на оригина-
ан начин тумачи крупне историјске огађаје у Запаној Европи и учешће и 
реакцију Римокатоичке Цркве на њих.1

Први се сусрет, по мишењу овог аутора, есио са протестанстком рефор-
мацијом, која свакако јесте иа први и несумњиви носиац моернитета. 
Својим захтевима за опште свештенство верника и повратком на јеванђеске 
изворе она је оспориа световну моћ Цркве и константиновску траицију 
у разумевању њеног поожаја у руштву. Противреформацијски оговор је 
ио жесток. Никаквог ијаога није мого ити. Траиционано схватање 
је морао а уе орањено и у ту сврху је настаа, по речима И. Конгара, 
арокна теоогија и уметност, граниозна, сва у зату, у којој свемоћни Бог 

• zorank62@gmail.com
1 Mardešić, Željko, Rascjep u svetome, KS, Zagreb, 2007, 117 и ае.
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— суија поеђује и уништава непријатее цркве. Међутим, у тој и таквој 
престави Бога вро је мао места мого ити за Христово човештво. Он 
је све мање солидаран са уима, све мање Емануил, а све више страшни 
и неумоиви, моћни суија и осветник. У тој ори за очување премоер-
ног поожаја и моћи у руштву, и поре тога што реформација у многим 
стварима није иа у праву, ипак, Римокатоичка Црква није чуа оправ-
ан хришћански вапај маог човека за повратак на јеванђеске врености. 
Тако је прва шанса пропуштена и разговор на ову тему оожен за некоико 
векова. 

Сееће искушење су ие грађанске ревоуције и иераизам, који су 
тражии овојеност цркве о ржаве и сооу исповеања вере. Опет зог 
привржености јеном руштвеном моеу који се сматрао иеаним, јеино 
поженим и за цркву прихвативим, у орани ancien régime-а суко са и-
ераизмом je на ужи перио оожио сваки разговор о вреностима со-
ое уске ичности у хришћанству.

Најза, треће искушење је ио социјаизам 19. и 20. века, који је, за раз-
ику о претхоних, отворено показивао непријатество према цркви. Ре-
формација је за Римокатоичку Цркву иа верски раско, иераизам 
— погрешно учење, а социјаизам — застрашујући атеизам који наоази. 
Ма коико ие извитоперене у пракси, гавне иеје ових покрета су се, у 
основи, ипак моге схватити на јеванђески начин (реформација са својим 
повратком на изворне врености и уогом аика у цркви, иераизам са 
сооом вероисповести и остојанством човека и социјаизам са захтевом 
за руштвеном правом). Оређујући се апсоутно негативно према свима 
њима, Римокатоичка Црква је ијаог оожиа све о Другог ватиканског 
конциа, каа се есио коперникански орт у оносу на цеокупну прое-
матику моерности.

У ругој поовини 19. века, у јеку најжешћих сукоа са социјаизмом, Лав 
XIII је у својој енцикици Rerum novarum 1891. гоине отпочео формуисање 
руштвеног учења Римокатоичке Цркве, што ће се о анас наставити и 
развијати. Ова прва социјана папска енцикика иа је резутат озино 
узрманих руштвених позиција, аи то, свакако, не значи а се она, као и све 
потоње социјане енцикике, не зааже искрено и огосовски утемеено 
за решавање појеиних руштвених проема. Rerum novarum није иа 
само прва, већ и основна енцикика, те ће се све касније на њу позивати, 
сматрајући а су оне само награња те прве. Дае социјане енцикике су 
ие сееће:

• Quadragesimo anno Пија XI, ојавена 1931, 40 гоина посе енцики-
ке Rerum novarum и у гоинама непосрено посе веике економске 
кризе, у којој се разматра управо питање иераизма као неконтро-
исане конкуренције економских снага.

• Mater et Magistra Јована XXIII, 1961. гоине, у којој су кучни појмови 
зајеница и социјаизација. Црква је позвана а у истини, прави и 
уави сарађује са свим уима у изграњи истинског зајеништва.
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• Pacem in terris такође Јована XXIII, 1963. гоине, у јеку ширења атом-
ског наоружања у први пан истиче тему мира.

• Пастирска енцикика Другог ватиканског саора Gaudium et spes 
орађује теме кутуре, руштвено-економског живота, рака и по-
роице, поитичке зајенице. Међутим, за социјану октрину Ри-
мокатоичке Цркве о веиког је значаја екарација Другог конциа 
Dignitatis humanae, у којој се прогашава право на сооу вероиспо-
вести посе тоико векова езуспешне оре против јеног о основ-
них начеа моерног руштва.

• Populorum progresio Пава VI, 1967. гоине, која се наовезује на Gau-
dium et spes.

• Повоом осамесете гоишњице о Rerum novarum-а, 1971. гоине, 
Паве VI осавремењује социјано учење у свету постинустријског 
руштва са свом његовом соженом проематиком.

• Девеесет гоина посе Rerum novarum-а, 1981. гоине, Јован Паве II 
енцикику Laborem exercens посвећује рау.

• Енцикика Sollicitudo rei socialis, 1988. гоине, Јована Пава II увои 
разику између напретка и развоја, тврећи а се истински развој не 
може свести само на умножавање оара, тј. на посеовање, већ а он 
мора ити опринос суштинском човековом ићу.

• На стоту гоишњицу Rerum novarum-а, 1991. гоине, Јован Паве II 
изаје своју трећу социјану енцикику Centesimus annus, која пре-
става рекапитуацију стогоишњих настојања Римокатоичке Цркве 
у решавању социјаних проема.2

• Најза, 2004. гоине Римокатоичка Црква ојавује Основе свога 
социјаног учења проистеког из поменутих енцикика као њихов 
сиже и срж.

У Основама социјалног учења Католичке Цркве3 соиарност је, као већ 
потпуно стаиизован теоошки појам, јеан о четири основна принципа 
социјаног учења, поре принципа општег ора, универзане намене о-
ара и супсиијарности.4

Пореко појма5

Несумњиво је и о свих аутора потврђено а је соиарност ма појам са 
старим коренима. За време Француске ревоуције по први пут се појавује 
приев solidaire, оносно именица solidarité, извеена из атинског solidus, 
што значи ’сав, цео’, а затим in solido ’у потпуности’, а оате је преша у 
2 Све енцикике на www.vatican.va, такође в.: Vukoja, N., „Neki elementi duhovne dimenzije 

solidarnosti u socijalnim dokumentima crkve“, BS 75/4 (2005), 1112 и ае.
3 Фонација Конра Аенауер – Београска наискупија, Београ, 2006.
4 Исто, 84 и ае.
5 В.: Marasović, S., „Poreklo i sadržaj pojma solidarnost“, BS 74/2 (2004), 353–376.
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већину европских језика6. Овај правнички израз значи и анас а јемац, у 
сучају а сви остаи ужници закажу, има оавезу враћања уга не у оре-
ђеном проценту, већ in solido, у цеокупном износу. Јеноставно речено, ти-
пична формуа соиарности је сви за једног, један за све. Место појаве 
овог појма је, као што смо виеи, Француска, аи је место настанка његовог 
теоошког саржаја Немачка. У потрази за срењим решењем устројства 
руштва, између иераног инивиуаизма и социјаистичког коекти-
визма, група немачких теоога је посегнуа за појмом соиарности као на-
чеом руштвеног устројства које и највише ио у скау са хришћанском 
антропоогијом и хришћанским мораом. Саржај појма соиарност није 
схваћен као квантитативна среина ии компромис, већ као нов и оригина-
ан израз оноса између човека и руштва. То су ии сеећи теоози: Hein-
rich Pesch, Gustav Gundlach и Oswald von Nell-Breuning. Они су сматраи а 
соиаризам може а уе синоним за хришћанско социјано учење. Овакво 
схватање, ипак, није званично прихваћено. Његови аутори су заиста жееи 
а пронађу и формуишу трећи пут између иераизма и комунизма, ок 
званична Римокатоичка Црква није сматраа а њено социјано учење тре-
а а уе трећи пут ни атернативно решење, оно је засена категорија7.

Центрано питање на које социјано учење треа а оговори јесте шта се 
овим појмом изражава, постоји и, и ако постоји, каква је његова теоошка 
саржина и како га разиковати о преањског и иијског појма еатне 
уави?

Појеини аутори8 сматрају а је иеја соиарности сувишна и наметива, 
јер је све што се њоме жеи рећи већ раније исказано. Она, као појам, све 
о скора није постојаа ни у јеном теоошком ексикону нити се пак 
поистовећиваа са појмовима ратство, пријатељство9, делатна љуав. 
Хришћанско откривење не познаје појам соиарности и о њој се нема шта 
рећи из теоошке перспективе. Треа, по мишењу ових аутора, поставити 
питање о границама и могућностима христијанизације секуарне прирое 
иеје соиарности.

Већина ругих аутора, као и само официјено Друштвено учење, сматра 
ругачије. Иеја и појам соиарности је знак нашег времена и има тео-
ошки саржај који је еимично разичит о остаих поменутих појмова. 
Соиарност се, у својој хришћанској интерпретацији, заиста не може ое-
ити о уави, аи ова ва појма, ипак, нису синоними10. Љуав је врина 
и као таква спаа у оаст ичног изора и опрееења, оносно соо-
е. Соиарност се, међутим, не темеи само на сооној вои већ и на 
руштвеној онтоогији, на разумевању уског ића као ића зајенице које 

6 Исто, 354 и ае.
7 Sollicitudo rei socialis, 41
8 В.: Matulić, T., „Skica teološkog utemeljenja ideje solidarnosti“, BS 74/2 (2004), 433–455.
9 Katekizam katoličke crkve, HBK, Glas Koncila, Zagreb, 1994, 487.
10 Matulić, T., н. д., 358 и ае.
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је реацијски отворено како за уав, тако и за егоизам. Тумачење сои-
арности зависи о тога шта се узима за теме овог појма — инивиуа-
изам ии персонаизам. Оваква оређења посећају на Е. Диркема, који 
разикује механичку соиарност о органске. Механичка соиарност про-
истиче из коективне свести премоерних руштава и она не гарантује, а 
често и не поразумева, инивиуаност појеинца. То је соиарност чо-
века који је раи остварења сопствених интереса принуђен а се соиарно 
повезује са ругим уима, тако а можемо говорити о извесном руштве-
ном етерминизму. За разику о ове, органска соиарност се темеи на 
поштовању остојанства уске ичности и уске инивиуаности, и за 
њу је потреан уготрајни оразовни процес. Са овом иференцијацијом 
кореспонира и разиковање ва типа руштва (F. Tönniese) — заједница 
и друштво. И јено и руго утемеење соиарности поази о руштвене 
онтоогије, тако а први аутори своја промишања азирају на интересу, а 
руги на уави. Сама руштвена онтоогија, тј. руштвеност, произази 
из метафизичке прирое уске ичности11. Друштвеност престава при-
рону спосоност човека а, у скау са Божијим паном стварања, уђе у 
ијаог и зајеништво са ругим уима, творећи мрежу руштвених оно-
са и институција. Разумевање соиарности као посеице комунитарног 
човековог карактера у Друштвеном учењу Римокатоичке Цркве је, свакако, 
азирано на горе описаном персонаизму.

Соиарност као принцип Друштвеног учења

У окументу За удућност у солидарности и равноправности Римо-
катоичке и Евангеичке Цркве Немачке из 1997. гоине читамо сееће: 

„Соиарност најпре означава чињеницу уске повезаности и међусоног 
суинског зајеништва. Ако уи на темеу онога што им је зајеничко, 
сично ии пак на темеу међусоне зависности открију а они, упркос мно-
гоструких разика творе ипак јено ’ми’ из ове чињенице може настати им-
пус соиарног еања“12.

Соиарност, аке, најпре поразумева осећај међусоног зајеништва 
уи у најширем могућем смису, из кога, затим, произазе и оређене оа-
везе. Ово је нарочито итно за разумевање а из соиарности проистичу 
оавезе, тј. руштвена оговорност и заузимање за опште оро. Друштве-
но учење Римокатоичке Цркве сматра а је ово за хришћане морано на-
чео и а не поеже сооној интерпретацији појеинаца. У енцикици 
Sollicitudo rei socialis Јован Паве II ао је сеећу ефиницију соиарно-
сти: она је „[…] чврста и постојана оучност заузети се за опште оро, то 
јест за оро свих и свакога, јер сви смо ми уистину за све оговорни“13. 
Она није неоређени осећај сажаења ии површне ганутости зог патње 

11 В.: Matulić, T., н. д., 446.
12 Цитирано према: Marasović, S., н. д., 363.
13 Исто, 366.
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тоиких уи, иских ии аеких, већ заузимање, еање за оро свих 
и свакога, а посено против похепе за оити и жеђи за вашћу. Теоошки, 
хришћански схваћена соиарност импицира активно и свесно ангажовање 
на угроженој егзистенцији ижњега, а то поразумева ризик, који је сино-
ним за иијски појам гуљења самога сее, и поразумева еање, а не само 
верано изјашњавање, којим се ништа не ризикује, па и не гуи.

Конкретно, Друштвено учење Римокатоичке Цркве, као сума њеног 
јеновековног руштвеног ангажовања, анаизира соиарност на сеећи 
начин14:

1. Соиарност је заснована на руштвености, својственој уској ично-
сти и на јенаком остојанству и праву свих уи. Свест о међуза висности 
уи и нароа никаа није иа на вишем нивоу и присутна у свим сегмен-
тима живота. Аи, с руге стране, приижавање уи и нароа открива и 
огромну нејенакост која постоји међу њима. Та се разика још и повећава 
разичитим виовима израивања, притисака и корупције. Процес 
приижавања мора, аке, а прати и појачано ангажовање на руштвено-
етичком пану. Гоаизација у неправи не може ити ничији ци.

2. Соиарност се јава у ва компементарна виа: као руштвени прин-
цип и као морана врина. Она сужи као руштвени принцип уређења 
институција на основу кога структуре греха које преова авају у оносима 
међу уима и нароима треа трансформисати у институције соиарно-
сти путем оговарајуће егисативе. Као морана врина, она значи заагање 
за опште оро и тиме поприма карактер социјане врине.

3. Најза, 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 и разичитим оицима руштвеног 
еања. Хришћани имају а поново, у новим, савременим оконостима, 
открију руштвени живот, који и поре свих својих противуречности јесте 
место „за живот и нау и знак Багоати која се стано свима нуи и која 
позива на највише и најоухватније оике зајеништва“15.

Соиарност као јеванђеска врина

Утемеујући соиарност као знак времена и оогаћујући је теоошким 
саржајем, Друштвено учење омогућује теоозима а у њеном кучу тума-
че неке о основних чињеница историје спасења (попут стварања), аи пре 
свега а вие соиарност као основну вреност како Јеванђеа, тако и ране 
Цркве.16

14 Основе социјалног учења Католичке цркве, Фонација Конра Аенауер – Београска 
наискупија, Београ, 2006, 101 и ае.

15 Исто, 104.
16 В.: Dugandžić, I., „Oblici solidarnosti u ranom Hrišćanstvu“, BS 74/2 (2004), 377–398, као и 

Tamarut, А., „Solidarnost kao evanđeoska vrednost“, BS 69/1–2 (1998), 257–276.
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Јеванђеист Лука нас извештава (4, 14–21) како се Исус у синагоги у На-
зарету поистоветио са Јахвеовим помазаником пророка Исаије (61, 1–3), који 
исказује соиарност са сиромашнима и потаченима. Исус је заиста Месија 
сиромашних. Њима упућује своје прво аженство (Лк 6, 20), похваује си-
ромашну уовицу која својим маим аром намашује огаташе (Мк 12, 
43), својим сееницима саветује а све имање проају и поее сиромаш-
нима (Мк 10, 21). Најза, Христова соиарност са сиромашнима ие о 
поистовећења на суу по ругом оаску: „Заиста вам кажем: ка учинисте 
јеноме о ове моје најмање раће, мени учинисте“ (Мт 25, 40).

Посеан израз соиарности појеини аутори17 вие у Христовој запове-
сти уави према ижњему и у смирености, тј. орицању статуса. Староза-
ветну заповест уави према ижњему, коју су Јевреји угавном схватаи 
као уав према припаницима свог нароа, Христос проширује на све уе, 
на непријатее (Мт 5, 44) и грешнике (Лк 7, 36–50), које су Јевреју ии ужни 
изегавати. Посено је занимива врина смирења (у руштвеном смису 
орицање о статуса), која је иа потпуна новост за пагански свет. Христос 
не жеи а угуши прирону жеу за истицањем, већ жеи а је преорази. 
У Царству Божјем, па самим тим и у Цркви, онај који жеи а се истакне то 
може а учини јеино сужењем. „Ко се понизи као ете ово, онај је највећи 
у Царству нееском“ (Мт 18, 4). А пример за то је он сам. Ταπινός ’смирен’ 
у грчко-римском свету означавао је низак социјани поожај ии ниско 
мишење маих уи о сеи, тако а смиреност није мога а се сматра 
врином. Напротив, ег из те социјане нискости, из смирености, сматран 
је врином. Апосто Паве ће својим огосовем још ае разраити ову 
Христову, за таашњи свет, нову врину (Рим 12, 16).

У животу ране Цркве можемо препознати основне оике соиарности. 
Најпре, доротворни менталитет, који је новост за таашњи свет, не у 
смису а оротвора није ио — ио је, и то су ии цареви, аристокра-
те и чиновници, који су орочинствима осигураваи оређени и привре-
мени социјани мир и поршку нароа. То орочинство је увек ишо о 
огатих ка сиромашнима. Хришћански оротворни ментаитет као оик 
соиарности не поуара се са овим схватањем орочинства. Сви су уж-
ни а све помажу. Смисао није само ати о свог сувишка, већ је потрена 
соиарна распоеа материјаних оара, тако а се зајеништво оара 
(у јерусаимској општини, а затим у манастирским зајеницама) појавује, 
такође, као оик соиарности. Коико је хришћанска соиарност о са-
мих почетака иа захтев, аи и увек на прои, свеоче нам речи апостоа 
Јакова из његове саорне посанице: „Ако и рат ии сестра гои уу, и 
оскуевају у насушној храни, и рече им који о вас: Иите с миром, грејте се и 
наситите се, а не ате им што је потрено за тео, каква је корист?“ (2, 15–16).

Укоико и треао, на крају, ати оређени закучак, он и могао само 
а се креће у правцу оговора на питање а и правосавна теоогија може 
17 Нпр., Theissen, G., Die Religion der ersten Christen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2000, 

према: I. Dugandžić, н. д., 381.
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а прихвати теоошке имензије појма соиарности како су оне претхоно 
анаизиране? Моје је скромно мишење а овај појам није неопхоно про-
тезати на читаву историју Цркве ка га већ тамо не срећемо. То свакако не 
значи а не можемо за Бога рећи а је ио и јесте соиаран са уима ии 
а уи међу соом нису ии соиарни, већ а у источном, па и у запа-
ном, преању постоје руги појмови који су и о саа оухватаи преањске 
оике соиарности. Што се тиче савремене реаности, мишења сам а је 
ту ситуација нешто ругачија. Њено истицање као знака времена и те како 
и ио корисно, посено у смису иференцијације о уави као ври-
не. Мога и се и о стране правосавних истицати оавеза хришћана а у 
руштвеном животу уу соиарни са свима који на ио који начин пате, 
ма ко они ии, и а тако оприносе ори против руштвене неправе.
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