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правда,хришћанство...

1. Услед спе ци фич ног по гле да хри шћан ске ми сли на ме сто 
и уло гу по ли ти ке у дру штву, што је из ро ди ло и су прот ста вље не 
по ли тич ке кон цеп те спрам др жав ног и прав ног устрој ства уну тар 
хри шћан ског све та, ов де ће мо обе леж ја со ци јал не др жа ве раз ма-
тра ти не што ши ре – кроз функ ци је со ци јал не др жа ве. Раз ли ка ле-
жу у чи ње ни ци да је со ци јал на др жа ва др жав но прав на ка те го ри ја, 
док су функ ци је со ци јал не др жа ве не што ши ре и све о бу хват ни је 
од ре ђе не – оне су оп ште дру штве на ка те го ри ја, али има ју и не спор-
ни др жав но прав ни ка рак тер.

Ка ко год би ло, нај пре је нео п ход но раз ја сни ти шта су то функ-
ци је јед не со ци јал не др жа ве, шта их све де фи ни ше, да би смо ка-
сни је, у дру гом де лу ра да, мо гли да по ја сни мо раз ли чи те при сту пе 
овој те ми у хри шћан ским по ли тич ким кон цеп ти ма.

Функ ци је со ци јал не др жа ве су оне дру штве не и др жав не оба-
ве зе ко је од ре ђе не др жав не ин сти ту ци је, али и дру штве не уста но ве 
* Истраживач сарадник ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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(цр кве, ми ло срд на дру штва, не вла ди не ор га ни за ци је и сл) пре у зи-
ма ју на се бе, у ци љу за до во ље ња со ци јал них по тре ба угро же них 
ли ца (ста рих, бо ле сних, убо гих, из бе гли ца, не збри ну тих, де це...). 
Ове функ ци је спро во де се ме ра ма со ци јал не по ли ти ке. Због то га је 
со ци јал на по ли ти ка та ква прак тич но-дру штве на де лат ност ко ја је 
не рас ки ди во по ве за на са функ ци ја ма со ци јал не др жа ве. Со ци јал-
ном по ли ти ком вр ши се усме ра ва ње “дру штве них сна га пре ма не-
ким пар ци јал ним или ма ње-ви ше оп ште при хва ће ним ци ље ви ма.”2) 
То су ме ре ко је се пред у зи ма ју ка ко би се из вр ши ла пре ра спо де ла 
бо гат ства, у ци љу по сти за ња со ци јал ног ми ра, кроз про гра ме за-
шти те сла бих, си ро ма шних, хен ди ке пи ра них ли ца. И упра во за че-
ци ове “за шти те на ла зе се у до бро чи ним и ми ло срд ним при ват ним, 
цр кве ним и др жав ним ак ци ја ма, по мо ћи убо гим и не моћ ним, као и 
за шти ти си ро ча ди и рат них ве те ра на.”3) 

Да нас су функ ци је со ци јал не др жа ве од кон крет них и прак-
тич них де лат но сти за до би ле обри се јед не оп ште, со ци јал не по ли-
ти ке. Ове функ ци је не ма ју ви ше за циљ са мо оства ри ва ње со ци-
јал ног ми ра у су ко бље ним тр жи шним дру штви ма, већ по не где и 
по сти за ње ви ших трај них вред но сти дру штве не ко хе зи је, као што 
је оства ре ње со ци јал не прав де.4) Та ко су функ ци је со ци јал не др жа-
ве по ста ле пре вен тив не ме ре еко ном ске по ли ти ке (и то на ро чи то 
оне фи скал не), пре ко ко јих др жа ва обез бе ђу је ми ни мум со ци јал-
не си гур но сти за сво је гра ђа не.5) Ове би функ ци је у нај оп шти јем 
сми слу мо гле да озна ча ва ју и др жав не ме ре ко ји ма се по бољ ша-
ва фи нан сиј ски стан дард ста нов ни штва, чак и ква ли тет жи вот ног 
стан дар да, али и вр ши ре гу ли са ње јав не по тро шње. Ко нач но, у јед-
ном од зва нич них по ли тич ких кон це па та хри шћан ства, со ци јал на 
2) M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na po li ti ka”, Sociološkileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o-

grad, 1982, str. 608.
3) M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na za šti ta”, Sociološkileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o-

grad, 1982, str. 611.
4) Кор по ра тив на др жа ва, са јед не, или др жа ва бла го ста ња, са дру ге стра не, упра во има-

ју за за да так по сти за ње овог ци ља. Ево шта нпр. Му со ли ни ка же о со ци јал ној прав-
ди. “Шта значи та виша социјална правда? Значи обезбеђен рад, правичну награду, 
достојан дом, значи могућност непрестаног развитка и побољшања.” (B. Mu so li ni: O
korporativnojdržavi, Štam pa ri ja Ma dža re vi ća, Be o grad, 1937, str. 41) Али и др жа ва бла-
го ста ња, ко ја је са мо ко рек ту ра ли бе рал не др жа ве, и не пре вред ну је ње не вред но сти у 
нај зна чај ни јој ме ри, ука зу је на ну жност со ли дар но сти. Та ко со ли да ри зам др жа ве бла-
го ста ња ста вља на гла сак на “са рад њу уме сто над ме та ња, на ду жност уме сто пра ва, на 
до бро бит за јед ни це уме сто же ље по је дин ца, на ал тру и зам уме сто се бич но сти.” (G. Vic, 
P. Wil ding: IdeologyandSocialWelfare, Ro u tled ge and Ke gan Paul, Lon don, 1984, p. 27)

5) M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na po li ti ka”, str. 608. 
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функ ци ја др жа ве је не рас ки ди во по ве за на и са вер ском и цр кве ном 
ес ха то ло ги јом.6)

Ка ко год би ло, функ ци је со ци јал не др жа ве ме ња ле су се кроз 
вре мен ска раз до бља. Она су ме ња ла не са мо оп сег, већ и ти ту ла ра 
пра ва и оба ве за. За нас је од зна ча ја ве за ових функ ци ја са раз ли-
чи тим хри шћан ским по ли тич ким док три на ма, о че му ће би ти ре чи 
у да љем тек сту.

2. Ра но хри шћан ство не по зна је ин сти ту те јав них слу жби за по-
шља ва ња, ор га ни зо ва ња ра до ва, по мо ћи си ро ма шни ма, не збри ну-
ти ма, обо ле ли ма и слич но. “Па у пе ри зам се по њи ма ле чи ис кљу чи-
во ми ло ср ђем бо га тих.”7) Ма те ри јал не по год но сти ко је про ис ти чу 
из ових де ла ми ло ср ђа од но се се ис кљу чи во на при пад ни ке хри-
шћан ских за јед ни ца. Још је Јо ван Зла то у сти, у до ба ра не Цр кве, 
окри вља вао при пад ни ке ра них за јед ни ца да због не ма ра при си ља-
ва ју Цр кву и ње не све ште ни ке да те же по се до ва њу до ба ра.

Ра не хри шћан ске за јед ни це на сто је да “ни ко не бу де си ро ма-
шан”, та ко што ће чла но ви по се до ва ти ис кљу чи во за јед нич ку имо-
ви ну (прин цип комунитарности). Овај прин цип про на ла зи сво је 
ме сто при ме не још у ста ро за вет ној тра ди ци ји, ко ја од ба цу је хи је-
рар хи ју, и уво ди тзв. хо ри зон тал но дру штво.8) Ка да је бо гат ство у 
пи та њу, Зла то у сти твр ди да бо гат ство као та кво за пра во и не по-
сто ји, оно је из хри шћан ског угла по сма тра но са мо “фонд из ко-
га тре ба да се из др жа ва ју си ро ма шни”.9) Они су “про да ва ли сво ју 
зе мљу и дру га сво ја до бра и да ва ли их за јед ни ца ма, ко је су за тим 
вр ши ле рас по де лу пре ма по тре ба ма по је ди них чла но ва (пре ма Де
лимаапостолским,II,4447;IV,3237).”10) Због то га ће св. Гри го-
6) У ка то лич ком пре да њу “коначно остварење истинске државе Божје губи се у мутној и 

са социолошког и историјског становишта неодређеној есхатологији.” (Б. Апрцовић: 
Старозаветни пророци-борци за социјалну правду/магистарски рад, Факултет 
политичких наука, Београд, 2004, стр. 47)

7) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, АналиПравногфакултета, бр. 3-4, 
Бе о град, 1959, стр. 357-376.

8) Б. Апрцовић, Старозаветни пророци-борци за социјалну правду/магистарски рад, стр. 
106: “Јеврејски народ је хоризонтално друштво, које одбацује појам хијерархије – како 
у свом односу према Богу, тако и у односу међу људима.”

9) Д. Бог да но вић: “Осно ви со ци јал не те о ло ги је Св. Јо ва на Зла то у стог (III део)”, Хришћан
скамисао, (5-8), Хи лан дар ски фонд, Бе о град, 1996, стр. 56. 

10) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 360.
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ри је Ни си јан ски за сту па ти ста но ви ште да еко но ми ја мо ра да слу-
жи љу ди ма, а не сти ца њу до би ти.11)

Ка сни је хри шћан ство од у ста ло је од ко му ни тар ног прин ци па, 
јер га је би ло све те же одр жа ти, у дру штви ма у ко ји ма је до тич-
на ве ра по ста ла зва нич на ре ли ги ја цар ства. Хри шћан ство на нов 
на чин ту ма чи функ ци је со ци јал не др жа ве. На пу штен прин цип не-
га ци је при ват не сво ји не са да се за ме њу је схва та њем да је хри шћа-
нин пло до у жи ва лац зе маљ ских до бра. По што чо век не рас по ла же 
до бри ма, већ са мо њи хо вим при ви дом, па за то ма те ри јал на до бра 
не мо гу чо ве ка учи ни ти срећ ним, то су сва зе маљ ска до бра од Бо га 
да та, и са мо он њи ма мо же рас по ла га ти.12) Хри шћа нин је ду жан да 
се о по ве ре ним до бри ма ста ра на на чин ко јим ће омо гу ћи ти оп ста-
нак и на пре дак свој и сво је по ро ди це, али и бли жњих са ко ји ма жи-
ви. Пре ћут но се при зна је defacto по сто ја ње при ват не сво ји не. Па 
ипак, хри шћан ство је на сто ја ло да са чу ва “по мен на жи вот пр во-
бит них за јед ни ца”. Све до пред крај пе тог ве ка, а у Ис точ ном де лу 
цар ства и не што ка сни је, са чу ва на је ин сти ту ци ја “ага пе” (αγάπη). 
Ага пе су за јед нич ки обе ди хри шћа на у ку ћа ма бо га тих. Уз по моћ 
ове со ци јал не ин сти ту ци је бо га ти би се ис ку пљи ва ли си ро ма шни-
ма због со ци јал них раз ли ка, ко је су по сле ди це гре шног жи во та па-
лог чо ве ка.13) То је до ба у ко ме Јо ван Зла то у сти ми ло ср ђе ту ма чи 
као “до бар за јам, а не из да так”. “(...) од би ја ње пре ра спо де ле еко-
ном ских до ба ра је сте грех су ро во сти и не чо ве штва... Ми ло сти ња 
је је ди ни на чин да се бо га таш спа се... (...) већ са мо при су ство си-
ро ма ха по ка зу је да бо га таш жи ви по роч но, јер не ма са ми ло сти ни 
пре ма ко ме.”14) По сред но при зна ње при ват не сво ји не хри шћан ска 
цр ква је на сто ја ла да ни ве ли ше пре ко мо рал не оба ве зе де о бе са 
дру гим, си ро ма шни јим чла но ви ма за јед ни це, и та ко от кло ни со ци-
јал не раз ли ке. 

3. Ка да је реч о кон фе си о нал ним осо бе но сти ма функ ци ја со-
ци јал не др жа ве у хри шћан ству, ва ља ис та ћи раз ли ке у при сту пу 
пра во слав ног и ка то лич ког мо де ла со ци јал не по ли ти ке.
11) Св. Гри го ри је Ни ски: “О ства ра њу чо ве ка”, Господекојечовек–православнаантро

пологијаитајналичности: 7-90, Пра во слав на ми си о нар ска шко ла А. Нев ски, Бе о град, 
2001, стр. 11-14.

12) “Зе мља при па да Бо гу док су љу ди стран ци и про ла зни ци.” (Г. Манд за ри дис: Социоло
гијахришћанства, Хри шћан ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 2004, стр. 246) “Еко ном ска 
до бра тре ба да при па да ју сви ма (...)” (Ibi dem, стр. 248)

13) У ПрвојпосланициКоринћанима апо сто ла Па вла (XI, 21-22) мо же се спо зна ти апо стол-
ска срџ ба због то га што сва ко жу ри при је лу, па не ки по је ду пре ви ше, а не ки не ма ју 
до вољ но.

14) Д. Бог да но вић: “Осно ви со ци јал не те о ло ги је Св. Јо ва на Зла то у стог (V део)”, стр. 58.
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Пра во слав ни при ступ, др жи се по ли тич ког кон цеп та сим фо-
ни је вер ске и из вр шне вла сти (Цр кве и ца ра), па та ко про кла му је те 
од луч ност и у обла сти со ци јал них да ва ња. “Пра во слав ни цр кве ни 
по гла ва ри, за сту па ли су та кву со ци јал но по ли тич ку кон цеп ци ју по 
ко јој со ци јал ну за шти ту тре ба да оства ру је др жа ва у пр вом ре ду, 
са ма или за јед но са цр квом, а функ ци ја цр кве у овом по гле ду је 
увек по моћ на.”15) Ово ука зу је на ра но на сто ја ње пра во слав них ми-
сли ла ца да бре ме оба ве за пре ма пу ку си ро ма шних, ко јих је би ло 
ве о ма мно го, пре ба це на те рет др жа ве. Та ко је Пра во слав на цр ква 
да ла ле ги ти ми тет др жа ви да она спро во ди ме ре со ци јал не по ли ти-
ке.16) Др жа ва је би ла све моћ на, и за оче ки ва ти је би ло да на сво ја 
пле ћа пре у зме и те рет со ци јал них оба ве за пу тем ме ра фи скал не 
по ли ти ке.17) Та ко се у нај ра зви је ни јој фа зи ви зан тиј ске при вре де 
“слу жба со ци јал них да ва ња у знат ној ме ри при бли жи ла, и јед ним 
де лом иден ти фи ко ва ла, са слу жбом снаб де ва ња.”18) Др жа ва је на-
ми ри ва ла основ не по тре бе гра ђа на Ца ри гра да, а до из ве сне ме ре 
овај со ци јал ни ша блон је спро во ђен и у дру гим ве ћим гра до ви ма 
Ви зан та.19) Из ових раз ло га је Ви зан ти ја би ла пр ва ве ли ка др жа ва 
но ве ере ко ја је пред у зе ла ши ро ке ме ре со ци јал не за шти те, ко је на-
ли ку ју над ле жно сти ма са вре ме них со ци јал них др жа ва.

Са дру ге стра не “Ка то лич ка цр ква за сту па ла је, у то вре ме, 
те зу, да је глав ни циљ вла сти за шти та сла бих, а по што за шти та 
сла бих спа да у над ле жност цр кве то њој при па да све тов на и ре-
ли ги о зна власт, а то зна чи сва и сва ка власт.”20) Све та сто ли ца је са 
пре зи ром гле да ла на про жи ма ње ду хов не и све тов не вла сти уоп-
ште, на зи ва ју ћи бо го сло ве и пра во слав не ве ли ко до стој ни ке због 
15) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-

ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 365.
16) Да је по ре ска по ли ти ка или по ли ти ка при ку пља ња сред ста ва у бу џет стро го др жав ни 

и цен тра ли зо ван по сао, ви де ти у: N. Vu čo, Državnaintervencijauprivredi, Sa vre me na 
ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1975, стр. 43.

17) Г. Остро гор ски: Привреда и друштво у Византијском царству, Про све та, Бе о град, 
1969, стр. 205: “Ви зан тиј ски си стем опо ре зи ва ња во дио је то ме да су си ро ма шни ји се-
ља ци би ли сра змер но нај ви ше, а бо га ти ји сра змер но нај ма ње оп те ре ће ни по ре зи ма...”

18) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 363.

19) Ов де ипак ва ља на гла си ти да је нај ве ћи број ста нов ни штва при вре ђи вао у при мар ном 
при вред ном сек то ру, те да је нај ве ћи број ста нов ни ка Ви зан ти је жи вео на се лу, од зе-
мљо рад ње. У до ба опа да ња ви зан тиј ске при вре де, по ре зи са се о ских има ња пред ста-
вља ли су нај зна чај ни ју став ку бу џе та.

20) “На тој те зи ка то лич ке цр кве за сно ва на је це ла ње на по ли ти ка и ак ци ја.” (М. Сту пар: 
“Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич ка и со ци-
јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 364)
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та квог од но са “ла скав ци ма ца ре ва и кра ље ва”21). Ка то лич ки кон-
цепт на сто ји да де ла ми ло ср ђа (caritas) про ту ма чи та ко да она по-
ста ну нео дво ји ви део хри шћан ског на чи на жи во та, по што “ни је ју 
мо гу ће по вје ри ти ка квој ин сти ту ци ји или ко му дру го му.”22) Та ко је 
Ка то лич ка цр ква ство ри ла ме ре со ци јал не по ли ти ке ко је су па ри-
ра ле оним под сти цај ним ме ра ма Пра во слав не цр кве на Ис то ку ко је 
је оства ри ва ла ви зан тиј ска др жа ва ка да је пре у зе ла оба ве зу да се 
ста ра о си ро ма шни ма, бес кућ ни ци ма, не збри ну тој де ци, са мо хра-
ним мај ка ма, ју ро ди ви ма... 

У на ме ри да оства ри по сло ве из до ме на ми ло ср ђа Ка то лич-
ка цр ква је са ма ре ша ва ла ове про бле ме.23) Она је по ри ца ла пра-
ва све тов ним вла сти ма да спро во де функ ци је со ци јал не др жа ве.24) 
“Сред ства ко ји ма је цр ква оства ри ва ла со ци јал ну ак ци ју би ла су: 
не дељ ни при ло зи, ме сеч ни при ло зи, и оп шти при ло зи вер ни ка... 
при ло зи по во дом кр ште ња; од fideicomiss-a на зе мљи и дру гих не-
по крет но сти да тим цр кви, од да ро ва цр кви и цр кве ним со ци јал ним 
уста но ва ма. Ова до бра су, по пра ви лу, би ла из у зе та од по ре за,..”25) 
Ка ко је вре ме про ла зи ло, а Ка то лич ка цр ква гу би ла на ути ца ју и 
пре сти жу у дру штву, ко ји је имао за по сле ди цу пра жње ње ка се у 
Ри му, та ко је за пад на цр ква на сто ја ла да је дан те рет оба ве за пре не-
се на све тов не вла сти: на цен трал ни бу џет и кра ље ву ка су, али и на 
21) Ibi dem, стр. 364. 
 “Пре зир са ко јим су па пе гле да ле на по моћ ну уло гу пра во слав них и цр кве них по гла-

ва ра и пра во слав не цр кве у од но су на со ци јал ну ак ци ју све тов них вла сти на Ис то ку је 
не скри вен.” (Ibi dem, стр. 365)

22) Вице Јохн Батарело, “Солидарност из Царитасове перспективе”, Богословска смотра, 
бр. 2/04, Загреб, 2004, стр. 539-558: “Царитас се првенствено проматрало кроз дјела 
милосрђа, то јест кроз служење потребитима. Концепт милосрђа много се пута користи 
у текстовима Новога завјета. Помагање и давање хране сиромашнима средишња 
су обиљежја праксе у првим жупама. Ваља ипак нагласити да милосрђе увијек 
представља и специфични изричај кршћанског живљења. Стога се оно схваћа као 
задаћа и одговорност свију. Није ју могуће повјерити каквој »институцији« или кому 
другому. Стварно вјеровање и служење другима, посебице потребитима, међусобно су 
неодвојиви.” (стр. 540)

23) Ово је и да нас остао зва ни чан став ри мо ка то лич ке цр кве у ве зи ра да на оства ри ва њу 
функ ци ја со ци јал не др жа ве, с том раз ли ком што је, да нас, Цр ква ан га жо ва ла све сег-
мен те дру штва, па та ко и др жа ву у том по слу. (Не што ви ше о тој те ми у: John Ver stra e-
tan: “So ci jal na mi sao Cr kve kao tra di ci ja”, Obnovljeniživot, br. 1/03: 99-110, Za greb, 2003, 
str. 102)

24) Основ ово га ва ља тра жи ти у чи ње ни ци да је зва нич на рим ска те о ло ги ја прав ду ге не-
рал но, па ти ме и со ци јал ну прав ду са гле да ва ла као мо гу ћу и бит но са др жа ну ис кљу чи-
во “u ide al noj Dr ža vi Bož joj. Ze malj ske in sti tu ci je su pra ved ne u onoj me ri, u ko joj po dr ža-
va ju ovaj ideal.” (B. Apr co vić: Starozavetniprorociborcizasocijalnupravdu/magistarski
rad, str. 47)

25) М. Сту пар: “Со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја ра ног хри шћан ства – со ци јал но по ли тич-
ка и со ци јал но прав на док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 367.
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об ла сне го спо да ре (фе у дал це) ко ји су још увек рас по ла га ли кључ-
ним фи скал ним пра ви ма уби ра ња по ре за. 

4. Са вре ме ни по глед на основ не функ ци је со ци јал не др жа ве 
но си са со бом вид не про ме не. 

а) Оне су нај ви дљи ви је у ка то лич ком све ту, где је цр ква у чу-
ве ној ен ци кли ки па пе Ла ва XI II, Rerumnovarum из 1891. го ди не, 
по зва ла по стре во лу ци о нар не, бур жо а ске вла сти, да уне су ко рек-
ти ве у сво ју ли бе рал ну по ли тич ку и еко ном ску док три ну.26) На и ме, 
ли бе ра ли ма, ко ји су твр до гла во бра ни ли фор мал ну и по ли тич ку 
сло бо ду и за не ма ри ва ли еко ном ска и со ци јал на пра ва, од го ва ра ло 
је то што је те рет функ ци ја со ци јал не др жа ве пао у нај ве ћој ме ри 
на Цр кву.27) Они су про па ги ра ли ли бе рал ни кон цепт др жа ве, “др-
жа ве чу ва ра”, у ко јој су ин ге рен ци је те, и та кве, др жа ве све де не 
на нај о бич ни је одр жа ва ње ре да. У та квој док три ни не ма ме ста за 
со ци јал не ин ге рен ци је др жа ве, већ је то по сао Цр кве. Ме ђу тим, 
ова кав не мар и не ху ма ни од нос спрам ши ро ких сло је ва град ског 
про ле те ри ја та пре тио је да иза зо ве со ци јал ну ре во лу ци ју, а со ци-
јал не по бу не град ског рад ни штва, и се љач ки устан ци би ли су че-
ста по ја ва. Цр ква је уви де ла да ни је у ста њу да иза ђе на крај са 
овим про бле ми ма. Због то га се по пр ви пут у сво јој исто ри ји обра-
ти ла др жа ви, пред у зет ни ци ма и свим љу ди ма од ути ца ја, тра же ћи 
ми ни мум со ци јал них пра ва за по тла че не ма се.28) На пу ште на је кла-
26) Па па Лав XI II овај по зив иако ве о ма оба зри во, на не ко ли ко ме ста у ен ци кли ци Rerum

novarum чи ни ипак и из ри чи то. Та ко на при мер ка же: “Сиромашни свијет, немајући 
ништа чиме би се бранио, ослања се највише на заштиту државе. За раднике се; дакле, 
јер се броје у сиромашне, треба држава нарочитом бригом бринути.” (Lav XI II: “Dje lo 
dr ža ve – pra vi lo i gra ni ce pra va za hva ta”, Rerumnovarum, od. 29)

27)  “Кла сич на со ци јал но по ли тич ка док три на Ка то лич ке цр кве, по ко јој со ци јал на ак ци ја 
спа да у над ле жност цр кве, а не др жа ве, од го ва ра ла је бур жо а ској, ли бе ра ли стич кој, 
кон цеп ци ји уз др жа ва ња др жа ве од сва ке ак ци је у обла сти со ци јал не за шти те. Због то га 
је ду го вре ме на Ка то лич ка цр ква и ве ра слу жи ла ли бе рал ној бур жо а зи ји као до бро до-
шло оруж је да би се осло бо ди ла те ре та со ци јал не ак ци је...” (М. Сту пар: “Но ва со ци-
јал но по ли тич ка док три на Ка то лич ке цр кве – со ци јал но по ли тич ка и со ци јал но прав на 
док три на Ка то лич ке цр кве”, стр. 372)

28) О кри ти ци ли бе рал ног ка пи та ли зма на уте ме ље ној laissezfaire→ laissezpasser еко-
но ми ји ко ја је рад ни ка све ла на нај о бич ни ју ро бу на тр жи шту рад не сна ге, те о кри-
ти ци де ху ма ни зо ва не сли ке рад ни ка у ка пи та ли стич ким си сте ми ма, ви де ти ви ше у 
ен ци кли ка ма: Quadrogesimo anno, Solicitudo rei socialis, Centessimus annus... У Qu a-
dro ge si mo an no отво ре но се на па да сво ђе ње по слов но-рад них од но са на де тер ми ни зам 
објек тив них за ко ни то сти тр жи шта ра да: “Дуго је заиста капитал могао све грабити 
на своју страну. Што год је произведено, који год су добивани плодови, капитал их је 
присвајао себи, а раднику је оставио једва толико колико му је требало да окријепи 
и прикупи снаге. Говораху да по неком неизбјежном наравном закону сав згрнути 
капитал припада богатима и да су по истом закону радници осуђени да буду вјечни 
сиромаси или присиљени на веома биједан и јадан живот. Истина је, додуше, да се с 
тим науком либералаца, који су по Man che ste ru добили име, пракса није ни увијек ни 
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сич на со ци јал но по ли тич ка кон цеп ци ја пре ма ко јој не мо же би ти 
го во ра о по сто ја њу не ка кве со ци јал не др жа ве, јер је за то под руч је 
ра да над ле жна Цр ква. Пре ма но вом дру штве ном уче њу Ка то лич ке 
цр кве “оба ве за и по сао је сва ког вје ру ју ћег кр шћа ни на да са о бра-
зно сво јим мо гућ но сти ма уче ству је у кре и ра њу со ци јал но пра вед-
ни јег дру штва.”29) Од та да ће Ка то лич ка цр ква чи та вим ни зом ен-
ци кли ка и дру гих ака та од го во ри ти на ар се нал не прав ди што су их 
рад но спо соб ни му шкар ци и же не про жи вља ва ли у су ро во екс пло-
а та тор ским усло ви ма laissezfaire-a. Ов де ће мо по ме ну ти са мо не ке 
по зи ве ко ји ма Цр ква пред ла же ре ше ња за имо вин ске и при вред не 
од но се, те ме ре со ци јал не за шти те. Већ у ен ци кли ци Rerumnova
rum из 1891. го ди не, па па Лав XI II ука зу је на по тре бу др жа ве да 
сво јим ин тер вен ци о ни стич ким ме ра ма до при не се не са мо раз во ју 
дру штва, већ и бла го ста њу чи та ве за јед ни це.30) У одељ ку 29. исте 
ен ци кли ке па па Лав XI II ка же и сле де ће: “За рад ни ке се; да кле, јер 
се бро је у си ро ма шне, тре ба др жа ва на ро чи том бри гом бри ну ти.”31) 
Још је из ри чи ти ји па па Пио XI (1931) ко ји кон ста ту је: “(...) тре ба се 
тру ди ти да се ство ре на до бра раз ди је ле у скла ду с про пи си ма оп ће-
га до бра, од но сно дру штве не пра вед но сти.”32) Па па Јо ван Па вле II 
(1981) у ен ци кли ци Laboremexcensers (“Ра дом чо век”), про ши ру је 
по ље де ло ва ња функ ци ја со ци јал не др жа ве и у област ин тер и ро-
зо ва них нор ми (стан дар да, оби ча ја, мо ра ла и са ве сти). Он из но-
си не ко ли ко ва жних те за ко је под сти чу бу ја ње со ци ја ли за тор ских 
функ ци ја ра да, а ти ме и про цват бро ја функ ци ја со ци јал не др жа ве: 
иде ју о ху ма ној ди мен зи ји ра да (бож је по сла ње),33) иде ју о по вре-
ди до сто јан ства рад ни ка у ин ду стриј ском про це су,34) иде ја о ра ду 
као су жи во ту са дру ги ма у про це су ра да,35) не раз лу чи вост ра да и 
ка пи та ла,36) отво ре но про па ги ра огра ни ча ва ње при ват не сво ји не и 

свугдје подударала; али се ипак не може порећи да су економско-социјалне установе 
устрајно покушавале ићи у том правцу. Свакако, нитко се неће чудити ако су таква 
крива мишљења и такви опаки захтјеви жестоко нападани, и не само од оних којима су 
таква начела отимала прирођено право да свој положај побољшају.” (pa pa Pio XI: “Ne-
pra ved ni za htjev ka pi ta la”, Quadrogesimoanno, od. 55)

29) Pap sko ve će za prav du i mir: “So ci jal no uče nje i ak tiv no sti Cr kve”, Osnovesocijalnoguče
njaKatoličkecrkve, Be o gra ska nad bi sku pi ja/Fon da ci ja Kon rad Ade na u er, Be o grad, 2006, 
str. 287: “So ci jal no uče nje Cr kve mo ra bi ti su stav ni deo ob ra zov nog pu ta ver ni ka la i ka.”

30) Lav XI II: Rerumnovarum, od. 26.
31) Lav XI II: Rerumnovarum, od. 29.
32) Pio XI: Quadrogesimoanno, od. 58.
33) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 4. 
34) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 8.
35) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 8.
36) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 13.
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уво ђе ње схва та ња да ка пи тал у про це су ра да оба ве зу је,37) по зи ва на 
по друштвља ва ње имо ви не где год је то мо гу ће и под сти че пре тва-
ра ње при ват ног ка пи та ла у ак ци о нар ска дру штва38)...

б) Со ци јал на де лат ност про те стант ских де но ми на ци ја та ко ђе 
ука зу је на на сто ја ња да се цр кве не ак тив но сти оде ле од др жав них. 
И ту је ви ше реч о функ ци ја ма со ци јал не др жа ве, не го о со ци јал ној 
др жа ви ко ју под у пи ре ре ли ги о зност (што је слу чај у пра во слав-
ном све ту). Про те стан ти зми ко ји има ју афи ни те та пре ма кул ту ри 
со ци јал них функ ци ја, то ком вре ме на су под сти ца ли из град њу мре-
жа со ци јал них услу га кроз цр кве не ор га ни за ци је за сер ви си ра ње 
со ци јал ног ра да (тзв. social service work).39) Ове ор га ни за ци је, у 
скла ду са по ли ти ком laissezfairea, де лу ју као не вла дин сек тор, и 
пред ста вља ју ску по ве ра зно род них ини ци ја ти ва на ло кал ном ни-
воу.40) Со ци јал на де лат ност ов де је уско огра ни че на на раз не об ли-
ке со ци јал не по мо ћи, јер је др жа ва спо ро, те шко и са му ком осва ја-
ла функ ци је со ци јал не др жа ве.41) Мре жа ор га ни за ци ја не ма за циљ 
са мо да пру жа не по сред ну по моћ, већ и да ис ко ре њу је си ро ма штво 
ра зним под сти цај ним ме ра ма у сфе ри стру ков не обу ке, пре вен тив-
не здрав стве не за шти те и сл.42) Ко нач но, у нај но ви је вре ме она оба-
вља ин те лек ту ал не услу ге при ку пља ња ин фор ма ци ја о со ци јал ним 
про бле ми ма: ими гра на та, ра се ље них, не за по сле них, и пред ста вља 
сво је вр сну гру пу за при ти сак за ства ра ње јав ног мње ња ка ко би 
37) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 14: “Кршћанска традиција никада није подржавала 

то право као апсолутно и недодирљиво. Напротив, увијек га је схваћала у ширем 
контексту заједничког права свих да користе сва створена добра: право на приватно 
власништво као подређено праву на заједничку упорабу, опћој намјени добара.”

38) Jo van Pa vle II: Laboremexcensers, od. 15.
39) N. Chri stie, M. Ga u vre au: TheProtestantChurchesandSocialWelfareinCanada, Pu blis hed 

by McGill-Qu e en’s Press - MQUP, 2001, p. 132.
40) И упра во се у овој тач ки раз ли ку је ка то лич ки при ступ од про те стант ског. То је су коб 

хо мо ге ни зма, уни вер за ли зма и ин тер вен ци о ни зма ка то лич ке кон цеп ци је, са де цен тра-
ли змом, фраг мен ти змом, ло ка ли змом и де ре гу ла ци јом про те стант ског при сту па. (K. 
van Kers ber gen, SocialCapitalism–AStudyofChristianDemocracyandtheWelfareState, 
Pu blis hed by Ro u tled ge, 1995, p. 196: “The se dif fe ren ces con cern the de gree of sta te ness /
the le vel of cen tra li sa tion; the le vel of sta te-church in te gra tion; the de gree of sta te in ter ven-
tion in the eco nomy/ and the de gree of in sti tu ti o nal co he ren ce /uni ver sa lism ver sus frag men-
ta tion. The ideal-type of the wel fa re sta te re fers to a hi sto ri cal com bi na tion of uni ver sa lism 
and sta te ness and is ta ken to com pri se the fol lo wing cha rac te ri stics: po li ti cal cen tra li sa tion, 
na ti o na li sa tion of Church, cul tu ral ho mo ge ne ity, advan ced (de moc ra tic) agri cul tu re, lack of, 
or at le ast li mi ted, ab so lu tism, smo oth de moc ra ti sa tion and a li mi ted di vi sion of sta te and 
so ci ety.”)

41) “Као државна функција јавља се кроз систем неразвијеног социјалног старања 
о немоћнима и сиротињи (Poor Law с почетка XVII века у Енглеској), физички 
и психички оштећеним, у коме се мере и облици помоћи крећу између милосрђа и 
кажњавања.” (M. Mi lo sa vlje vić: “So ci jal na za šti ta”, стр. 611)

42) N. Chri stie, M. Ga u vre au: TheProtestantChurchesandSocialWelfareinCanada, p. 137.
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се под ста кла др жав на слу жба ка оства ри ва њу од ре ђе них функ ци-
ја.43) Ко нач но, ис хо ди ште ра ста со ци јал них функ ци ја у про те стант-
ским дру штви ма је сте фор ми ра ње тзв. државеблагостања, ко ја је 
ко рек тив и ху ма ни зо ва на сли ка ли бе рал не др жа ве, те по ли циј ске 
“др жа ве-чу ва ра” ко ја са мо ар би три ра у по љу не спу та ног еко но ми-
зма (тзв. ре гу ла тор но деј ство др жа ве).44)

в) Од нос пре ма функ ци ја ма со ци јал не др жа ве и у пра во сла вљу 
се то ком ве ко ва до ста ме њао. Он ће уну тар пра во слав ног пре да ња 
би ти од ре ђен по ме ра њем те жи шта мо ћи од ре ла тив не рав но те же 
од но са ца ра и Цр кве ка отво ре ном це за ро па пи зму. Под Ива ном 
Гро зним др жа ва је по ста ла екс клу зив ни за ступ ник и бра ни лац 
мо на шке те о кра ти је дог мат ског фун да мен та ли зма.45) Та ква сим-
би о за под ра зу ме ва ла је и би ро кра ти зо ва ње са ме цр кве и ства ра ње 
цр кве не упра ве.46) То ком на ред них ве ко ва, по чев од Пе тра Ве ли-
ког до Ве ли ке ок то бар ске ре во лу ци је, цр ква ће пред ста вља ти део 
све моћ ног др жав ног апа ра та: све ште ни ци су и зва нич но по ста ли 
др жав ни чи нов ни ци, до бив ши ме сто у ре жи му и пла те из др жав-
ног бу џе та.47) Та ко су сва пи та ња из до ме на со ци јал не по ли ти ке 
пот па ла под др жав ну над ле жност. Сва ка ко да је под ре ђе на уло га 
Ру ске пра во слав не цр кве (РПЦ) на и ла зи ла на от пор оних ко ји су 
др жа ли да она тре ба да при па да си ро ма шни ма и да се о њи ма бри-
не. По крет стри гољ ни ка, ко ји су про по ве да ли под ути ца јем Фе о-
до си ја Ко сог на сто јао је да ре а ли зу ју иде је јед на ко сти, брат ства и 
со ци јал не прав де ко је су већ би ле при мет не у уче њи ма ду хо бо ра ца 
и ма ло ка на.48) Ме ђу тим, са по ја вом ка пи та ли зма у цар ској Ру си ји, 
по зи ци ја ма са се чак и по гор ша ва. Не ка да бар спо кој но ру ско се ло 
43) Ibi dem, p. 198.
44) Ево шта о пра вед но сти ка же ис так ну ти со ци јал де мо кра та Ви ли Брант (Willy Brandt): 

“Основна вредност праведности не тежи ураниловци, већ једнакости, гдегод се она 
може остварити, наиме, постизању могуће мјере једнакости животних шанси.” (V. 
Brant, O. Pal me: “Pi sma i raz go vo ri”, Marksizamu svetu, br. 4-5/77, Be o grad, 1977, str. 
248) Оно што је оп сег функ ци ја со ци јал не др жа ве у про те стант ској пер спек ти ви је-
сте, по ку шај да се пру же под јед на ке шан се, сви ма, иако ће со ци јал не раз ли ке зна чај но 
ути ца ти на то да не ко “утак ми цу жи во та” про ђе ла год но, а не ко му ко трп но и по це ну 
огром них пси хо фи зич ких на по ра.

45) Dž. Bi ling ton: Ikonaisekira–istorijaruskekulture / jed no tu ma če nje, IRO Rad, Be o grad, 
1988, str. 87.

46) По крет ни ло ва ца од био је ова кво пра во сла вље па је њи хов су коб са ета бли ра ним јо си-
фов ци ма до дат но осла био по зи ци ју Цр кве. 

47) “Православни цареви и краљеви, као и њихови атеистички наследници, по правилу 
су спроводили политику поспешивања самоизолације цркве, да би је на тај начин 
учинили безазленом и ослабили њена настојања око хришћанског обликовања света.” 
(Е. Benc: DuhiživotPravoslavnecrkve, Či go ja štam pa, Be o grad, 2004, str. 210)

48) blog.b92.net/text/4251/Судбина%20хришћанског%20социјализма
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у ко ме до ми ни ра се о ска и по ро дич на за дру га (óбщина), са да би ва 
де ва сти ра но; ма са пу ка се ли се у гра до ве, прох те ви ста нов ни штва 
ра сту...49) У та квим окол но сти ма цр ква не ре а гу је. Цр ква де ли суд-
би ну ре жи ма ко ји ју је ве ко ви ма ра ни је при ве зао за се бе. 

Ве за ност цр кве за др жав но по ли тич ки ре жим ру ског ца ри зма, 
имао је за по сле ди цу ра ди кал ну кри ти ку ове и ова кве по зи ци је Ру-
ске пра во слав не цр кве чак и уну тар цр кве них кру го ва, од стра не 
ни жег све штен ства ко је је де ли ло суд би ну на ро да.50) “Та ква по зи-
ци ја Пра во слав не цр кве во ди ла је ка не мо гућ но сти да се ре ше са-
мо стал но пи та ња дру штве ног раз во ја.”51) За тра же но је ви ше со ци-
јал не прав де, те де лат ност Цр кве на ак тив но сти ма ко је ће по ка за ти 
да она ни је цр ква бо га тих. Ти по ку ша ји, ме ђу тим, ни су уро ди ли 
пло дом, та ко да су функ ци је со ци јал не др жа ве на кон ре во лу ци је 
спро во ђе не ис кљу чи во ета ти стич ким ме ра ма зва нич ног пар тиј ског 
апа ра та.

У вре ме со вјет ске вла да ви не, Цр ква се на шла у без из ла зно те-
шкој по зи ци ји. Ње на уло га у дру штву би ла је нео др жи ва све до 
пред крај Отаџ бин ског ра та, ка да је и са ма да ла до при нос од бра ни 
зе мље. На кон ра та, при мет ни су по ку ша ји да се по ра ди ви ше на 
со ци јал ном уче њу Пра во слав не цр кве. Па ипак, озбиљ ни учин ци 
на том по љу по стиг ну ти су тек де лат но шћу кле ра од де ве де се тих 
го ди на про шлог, ХХ ве ка, до да нас. Пр ви озбиљ ни до ку мент ко ји 
ука зу је на но во на ста ле еко ном ске и со ци јал не од но се, те на по тре-
бу уза јам ног де ло ва ња ру ске др жа ве и Цр кве је обра ћа ње Ар хи је-
реј ског са бо ра РПЦ 1992. го ди не у ко ме се апе лу је на со ли да ри зам 
и ху ма ност на ро чи то пре ма сла би ма, си ро ма шни ма и ин ва ли ди-
ма.52) Већ овај до ку мент, у фор ми пре по ру ке, под сти че де лат ност 
цр кве на по љу из град ње оп ште дру штве ног, а ти ме и со ци јал ног 

49) Ви ше о ово ме у: S. Ži va nov, RevolucijauRusiji1917.godine, Na uč na knji ga, Be o grad, 
1988, str. 16 и да ље

50) “У пи сму у ко ме све ште ник Гри го ри је Пе тров пи ше ми тро по ли ту Ан то ни ју, по чет ком 
XX ве ка, сто ји и ово: Горњислојевивладајудоњим;једнамалагрупа–читавимна
родом.Нижекласеискључилистеизсвега.Религијустеучинилисвојимслугом.” (Е. 
Benc: DuhiživotPravoslavnecrkve, str. 151)

51) “Ка ко при ме ћу је Н. А. Тро фим чук Пра во слав на цр ква је игра ла уло гу иде о ло шке санк-
ци је са мо др жав но сти вла сти, она се спо ји ла са ца ри змом, пре тво ри ла се у јед ног од ре-
со ра ње го вог би ро крат ског апа ра та. (...) Пра во сла вље је по ка зи ва ло рав но ду шност по 
пи та њи ма жи во та, дру штва, по др жа ва ју ћи по ли ти ку не јед на ко сти и со ци јал ног угње-
та ва ња ко је је спро во ди ло цар ско са мо др жа вље.” (blog.b92.net/text/4251/Судбина%20
хришћанског%20социјализма)

52) http://www.dpr.ru/jo ur nal/jo ur nal_24_2.htm: “По жа луй, пер вым круп ным до ку мен том, 
где под ни ма ли сь во про сы эко но ми ки, ста ло Об ра щ е ние Ар хи е ре й ско го Со бо ра Рус-
ской Пра во слав ной Цер кви, со сто яв ше го ся 31 мар та - 4 апре ля 1992 г. 
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уче ња. Као кру на тог ра да об ја вље но је, 2000. го ди не, Социјално
учењеРускеправославнецркве. Овај збор ник го во ри о: ства ра лач-
ком ра ду као из ра зу свр хе чо ве ка,53) о ми ни му му сред ста ва за људ-
ски жи вот,54) апе лу је на де ла ми ло ср ђа,55) по зи ва на со ли да ри зам 
(бо га тих са си ро ма шни ма, здра вих са бо ле сни ма, рад но спо соб них 
са оне мо ћа ли ма)...56) Ру ска пра во слав на цр ква је на ро чи то ис та кла 
зна чај са рад ње цр кве и др жа ве у ра зним сфе ра ма жи во та ко је иако 
све тов не при ро де има ју и мо рал ну и оп ште хри шћан ску ди мен зи ју. 
То су: бри га о сла би ма, ху ма ни за ци ја на у ке, ста ра ње о ми ру и очу-
ва ње жи вот не сре ди не, бри га за кул тур на и на ци о нал на до бра...57) 
Па три јарх РПЦ Алек сеј II у не ко ли ко на вра та отво ре но је ука зи вао 
да су за пра во слав ну цр кву упра во чо век и ње гов жи вот основ на 
ко ме тре ба гра ди ти еко ном ску, при вред ну и со ци јал ну по ли ти ку.58) 
Де таљ ни ја раз ра да свих ових прин ци па још ни је при ве де на кра ју, 
она је, ре кли би смо, још увек у по во ју. Па иако су све ове од ред бе 
ви ше на чел ног не го кон крет ног ка рак те ра, оне у јед ном ре гу ла тор-
 В этом па стыр ском по сла нии го во ри ло сь: “На ше сло во к вла сть пpедеpжащим - о лю-

дях, котоpые с тpевогой ду ма ют се год ня о хле бе на су щ ном. Сиpоты и ин ва ли ды, по-
жи лые лю ди и мно го дет ные се мьи, безpаб отные и те, кто по ки нул об жи тые ме ста не 
по сво ей во ле, долж ны бы ть окpужены за бо той. Ве дь их стpадания - это стpадания 
все го наpода, в котоpом, как и в те ле че ло ве че ском, “стpадает ли один член, стpадают 
с ним все чле ны” (1 Коp. 12:26). Не на до за бы ва ть, что по пе че ние о сиpых и убо гих 
- это пеpвейший долг общ е ства, меpа до сто ин ства и нрав ствен но го здо ро вья на ции. 
Госудаpство не долж но бpосать на пpоизвол су дь бы гра ждан сво их. Ина че гоpькая ча-
ша стpаданий не из бе жно пpольется на всех нас…” (Все во лод Ча плин: “Рус ская Пра во-
слав ная Цер ко вь и во про сы эко но ми че ской эти ки”, Недвижемостьиинвестиции, 3/05, 
Мо сква, 2005)

53) Гру па ауто ра: ОсновисоцијалнеконцепцијеРускеправославнецркве, Бе се да, Но ви Сад, 
2007, стр. 93.

54)  Ibi dem, стр. 89.
55)  Ibi dem, стр. 94: “Да ва ње при ло га спа да у основ не за по ве сти ко је је Бог дао чо ве ку (Си-

рах 7, 30-34)”
56) “Про дол жая на зе мле слу же ние Хри ста, Ко то рый ото жде ствил Се бя имен но с обез до-

лен ны ми, Цер ко вь всег да выс ту па ет в за щ и ту без гла сных и бес си ль ных. По э то му она 
при зы ва ет общ е ство к спра ве дли во му рас пре де ле нию про дук тов тру да, при ко то ром 
бо га тый под дер жи ва ет бед но го, здо ро вый - бо ль но го, тру до спо соб ный - пре ста ре ло-
го. Ду хов ное бла го по лу чие и са мо со хра не ние общ е ства во змо жны ли шь в том слу чае, 
если обес пе че ние жи зни, здо ро вья и ми ни ма ль но го бла го со сто я ния всех гра ждан счи-
та ет ся без у слов ным при о ри те том при рас пре де ле нии ма те ри а ль ных средств.” (“Осно-
вы со ци а ль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной Цер кви”, VI, 6)

57) http://www.pa tri ar chia.ru/db/text/141422.html: “Осно вы со ци а ль ной кон цеп ции Рус ской 
Пра во слав ной Цер кви”

58) http://www.dpr.ru/journal/journal_24_2.htm: “Цер ко вь се год ня на по ми на ет о том, что че-
ло ве че ская жи знь, здо ро вье и бла го со сто я ние гра ждан долж ны бы ть без у слов ным при-
о ри те том при рас пре де ле нии ма те ри а ль ных средств, при вы ра бот ке эко но ми че ской и 
со ци а ль ной по ли ти ки. Цер ко вь за я вля ет, что не вы пла та де нег, за ра бо тан ных чест ным 
тру дом, явля ет ся пре сту пле ни ем пе ред че ло ве ком и гре хом пе ред Бо гом” (Все во лод 
Ча плин: “Рус ская Пра во слав ная Цер ко вь и во про сы эко но ми че ской эти ки”, Недвиже
мостьиинвестиции)
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ном по ли тич ком си сте му об у зда ног еко но ми зма, има ју сво је (етич-
ко) ме сто при ме не.

5. Функ ци је со ци јал не др жа ве на шле су зна чај но,59) али раз-
ли чи то ме сто при ме не у ри вал ским хри шћан ско-кон фе си о нал ним 
по ли тич ким кон цеп ти ма. 

Пра во слав но пре да ње, ко је је за го ва ра ло сим фо ни ју вла сти цр-
кве и ца ра, и у ко јој је те о ду ли ја оства ри ва на та ко што су сву из вр-
шну власт спро во ди ли чи нов ни ци (чак и ону из де ло кру га цр кве-
них по сло ва), под сти ца ло је на ста нак, де лат ност и раз вој кон цеп та 
со ци јал не др жа ве. У та квом си сте му, у обла сти со ци јал них функ-
ци ја, цр ква је те жи ла да по ма же и на до пу њу је де лат ност др жа ве. 

Ка то лич ко пре да ње на про тив, ба шти не ћи на сле ђа Ав гу сти на о 
две др жа ве (зе маљ ској и не бе ској), за го ва ра кон цепт пре ма ко ме би 
све функ ци је со ци јал не по ли ти ке би ле у до ме ну Цр кве, јер је Цр-
ква та ко ја је спро вод ник и ту мач Бож је др жа ве. Ме ђу тим, са раз-
во јем не спу та ног но во ве ков ног ка пи та ли стич ког еко но ми зма, Ка-
то лич ка цр ква уво ди ко рек ти ве, ко ји ма, кроз ства ра ње со ци јал ног 
уче ња, на сто ји (и у до број ме ри и успе ва) да део оба ве за из обла сти 
со ци јал не по ли ти ке пре ба ци на др жа ву, пред у зет ни ке и ци вил ни 
сек тор. На тај на чин су функ ци је со ци јал не по ли ти ке у ве ли ком 
оби му по ста ле и функ ци је со ци јал не др жа ве. 

Па ипак, нај да ље у не ги ра њу со ци јал них функ ци ја др жа ве иде 
про те стант ски по ли тич ки при ступ. Овај по ли тич ки кон цепт на-
сто ји да огра ни чи де ло ва ње др жа ве на нај о снов ни је, ми ни мал не 
функ ци је, тзв. др жа ве-чу ва ра. Из те по тре бе ја ви ла се и спе ци фич-
на про те стант ска ар хи тек то ни ка функ ци ја со ци јал не по ли ти ке ко ја 
не ги ра ње не др жав не по јав не об ли ке. Ов де се ра ди о функ ци ја ма 
со ци јал не по ли ти ке ко ји су из ме ште ни у ис кљу чи ву до бро вољ ну и 
не вла ди ну сфе ру тач но пре ци зи ра них и кон крет них ме ра со ци јал-
не за шти те.

Мње ње о со ци јал ној др жа ви, о ње ном зна ча ју и уло зи у дру-
штву, та ко се по ка зу је раз ли чи то у за ви сно сти од кон фе си о нал не 
тра ди ци је. Ово мње ње че сто је по сле ди ца раз ли чи тих и че сто и ри-
вал ских кон фе си о нал них пре да ња, ко ја су прот ста вља ју дру штве не 
кон цеп те из обла сти: по ли ти ке, пра ва, еко но ми је и со ци јал них пи-
59) О зна ча ју функ ци ја со ци јал не др жа ве у хри шћан ству ви де ти у: Ade le Lin den meyr, Pe ter 

N. Ste arn, “The Et hos of Cha rity in Im pe rial Rus sia”, JournalofSocialHistory, Vol.23, N 
4/1990: 679-694, p.680: “(...) cha rity oc cu pi es a cen tral pla ce in all Chri stian doc tri nes, be 
they Ort ho dox, Ro man Cat ho lic, or Pro tes-tant, as the ex pres si on of Chri sti ans’ lo ve of God 
and the ir duty to lo ve one anot her, as Christ com man ded.”
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та ња. Услед ово га мо же мо за кљу чи ти да је пи та ње со ци јал не др-
жа ве и ње них функ ци ја не рас ки ди во по ве за но са ци ви ли за циј ским 
на сле ђем, те да се без ње га оно не мо же у пот пу но сти са гле да ти.
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