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ДЕЛОВАЊЕСВЕТЕСТОЛИЦЕ*

Сажетак
Ва ти кан је одав но ве ли ки ''по ли тич ки играч'', чак и ка да се 

то не при ме ћу је. Иако не ма ди ви зи је, ка ко је при ме тио Ста љин, 
моћ ни ји је од мно гих ко ји их има ју. Све та сто ли ца се тру ди да на 
од го ва ра ју ћи на чин ре а гу је на ''зна ке вре ме на''. Ко ли ко то успе ва? 
На пр ви по глед, не ке па пе из гле да ју као не у спе шни по ли ти ча ри. 
Уве ли су Ва ти кан, ма да су го во ри ли о по ли тич кој не у трал но сти, 
на стра ну гу бит нич ких ко а ли ци ја у оба свет ска ра та. Све та сто-
ли ца ни је има ла ве ћу ште ту, јер су је па пе, не ме ња ју ћи основ ни 
по ли тич ки курс, на кон ра то ва пре во ди ле на по бед нич ку стра ну. 
Све та сто ли ца је ве што чу ва ла и уве ћа ва ла моћ и ути цај. У вре ме 
Дру гог ва ти кан ског кон ци ла по ку ша на је обим на цр кве на ре фор-
ма, оса вре ме ња ва ње дог ме и де ло ва ња, али се по сле то га вра ти ло 
тра ди ци ји и на сто ја ло око ње не спре ге са са вре ме ном по ли ти ком. 
Све та сто ли ца је уче ство ва ла у при пре ми па да бер лин ског зи да и 
укљу чи ла се у зби ва ња по сле па да. Ва ти кан је ин сти ту ци ја на ко ју 
европ ски и гло бал ни моћ ни ци ите ка ко ра чу на ју. Све та сто ли ца ко-
ри сти сво ју пре тен зи ју на ду хов ну уни вер зал ност да део гло бал не 
мо ћи оси гу ра за се бе.
Кључ не ре чи: хри шћан ство, ри мо ка то ли чан ство, па па, Ва ти кан, по ли ти-

ка, гло ба ли зам.
Ри мо ка то лич ко хри шћан ство (или зва нич но од Пр вог ва ти-

кан ског кон ци ла 1870. ''Све та ка то лич ка апо стол ска рим ска цр ква'') 
се као и пра во сла вље пред ста вља као оп шта хри шћан ска за јед ни-

* Текст је у окви ру про јек та 179008 ко ји по др жа ва Ми ни стар ство просвете и на у ке 
Републике Ср би је.
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ца.1) Има не ко ли ко пу та ви ше вер ни ка од пра во сла вља. Нај број ни-
ји је део хри шћан ске свет ске ре ли ги је с вр ло ор га ни зо ва ном, цен-
тра ли зо ва ном цр квом, с око че ти ри хи ља де епи ско па с па пом на 
че лу, че ти ри сто ти не хи ља да све ште ни ка, пре ко два ми ли о на љу ди 
у ра зним ин сти ту ци ја ма цр кве и ви ше од ми ли јар де вер ни ка. Ри мо-
ка то ли чан ство је на го ве ште но још у пр вим ве ко ви ма хри шћан ства 
на гла ша ва њем пр вен ства рим ског епи ско па (па пе) у од но су на све 
оста ле епи ско пе у Рим ском цар ству, али су па пе би ле пр ве са мо по 
ча сти, а не и по вла сти.  Ка сни је је па па био и хри шћан ски ду хов ни 
вла дар За па да и све тов ни вла дар пап ске др жа ве ко ја ни је би ла ма-
ла и ко ја је по сто ја ла око хи ља ду го ди на, а у сма ње ном оби му опет 
по сто ји. Мно ге па пе су на сто ја ле да про ши ре пр вен ство у ча сти 
ме ђу епи ско пи ма и на пр вен ство у вла сти у укуп ном хри шћан ству.

Па па зна чи отац и ду го су сви хри шћан ски све ште ни ци та-
ко осло вља ва ни. У пра во сла вљу је за др жан сли чан оби чај, док је 
за ри мо ка то ли ке отац у цр кви са мо је дан – Све ти отац. Он је зва-
нич но Хри стов за ме ник, на след ник апо стол ског вла да ра, вр хов ни 
пон ти фекс уни вер зал не цр кве, па три јарх За па да, при мас Ита ли је, 
ар хи е пи скоп-ми тро по лит Ри ма, су ве рен др жа ве гра да Ва ти ка на, 
слу га слу гу Бож јих. Па пу би ра ју нај ви ши цр кве ни ве ли ко до стој ни-
ци - кар ди на ли мла ђи од осам де сет го ди на по спе ци јал ном по ступ-
ку у кон кла ви (под кљу чем) у Сик сто вој ка пе ли Ва ти ка на. То ни је 
ори ги на лан по сту пак, јер је та ко ра ни је би ран и мле тач ки дужд. 
Про ве ра ва се (опи па ва њем) и да ли је бу ду ћи па па му шко, јер је на-
вод но јед ном иза бра на и пре о бу че на же на. За из бор па пе је по треб-
но да за ње га гла са две тре ћи не плус је дан кар ди нал. Из бо ри не кад 
ду го тра ју, али се кар ди на ли не ра зи ла зе све док не бу де иза бран 
па па, што се огла ша ва бе лим ди мом. Би ло је и 37 ан ти па па, ко ји 
су узур пи ра ли пап ски пре сто или пре тен до ва ли на ње га. 1523. је 
умро па па Ха дри јан IV, Хо лан ђа нин. По сле ње га су до па пе Јо ва на 
Па вла II, По ља ка, све па пе, њих 45, би ли Ита ли ја ни. Бе не дикт XVI, 
Не мац, је 266. па па (ма да се сви не сла жу око тог бро ја и на во де и 
не што ма ње бро је ве). У не ким пе ри о ди ма па пе су жи ве ле рас ка ла-
шно, па је оста ла по сло ви ца ''ви де ти Рим – из гу би ти ве ру'' (Ro ma 
ve du ta, fe de per du ta).  

Нај ви ша власт Ри мо ка то лич ке цр кве, сме ште на у де лу Ри ма 
Ва ти ка ну, озна ча ва се као Све та сто ли ца (Se des san cta) или Апо-
стол ска сто ли ца (Se des apo sto li ca). Она не об у хва та са мо власт па-
пе, већ и де ло ва ње апа ра та вла сти, ко ји се по себ но озна ча ва као 

1) Пра во слав на цр ква је ва се љен ска, рим ска цр ква ка то лич ка, што зна чи исто што и ва се-
љен ска. Ни јед на не оку пља све хри шћа не. Тер мин КАТ ХО ЛИ КОС (општи, заједнички) 
је увео Иг ња ти је Ан ти о хиј ски 107. го ди не у же љи да озна чи оп штост хри шћан ства.
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Ку ри ја. Не кад се за Све ту сто ли цу и све што она об у хва та упо тре-
бља ва име Ва ти кан.

Да би се раз у мео са да шњи по ло жај Све те сто ли це, мо ра се 
не што ре ћи о исто ри ји пап ства. Ри мо ка то лич ка цр ква на во ди Апо-
сто ла Пе тра као пр вог рим ског епи ско па и Хри сто вог опу но мо ће-
ни ка ме ђу љу ди ма, али је при ча о рим ским да ни ма Пе тра и Па вла 
исто риј ски не до ка зи ва. Рим ско цар ство је 300 го ди на про го ни ло 
хри шћа не. За тим је цар Кон стан тин по ку шао да хри шћан ство упо-
тре би као сна жан ''дру штве ни ле пак''. При пи си ва на му је по гре шно 
и ''Кон стан ти но ва да ров ни ца'', ко јом је цео европ ски за пад пре дат 
на упра вља ње па па ма. До ка за но је да је сми шље на на кнад но (у 8. 
ве ку) у са мој рим ској цр кви. Хри шћан ски уни вер за ли зам спрег нут 
је s pax ro ma na. Пи та ње је ко ли ко је по ку шај био успе шан. У За пад-
ном рим ском цар ству је хри шћан ство око 150 го ди на би ло др жав-
на ре ли ги ја, али је цар ство под ле гло вар ва ри ма. Ис точ но цар ство 
је оп ста ло и у ње му је цар био на че лу цр кве у ко јој су по сто ја ла 
че ти ри па три јар ха, а нај зна чај ни ји је био па три јарх у пре сто ни ци 
Кон стан ти но по љу – ва се љен ски па три јарх. Ра чу на ло се и на рим-
ског па три јар ха ко ји је не ко вре ме уче ство вао пре ко пред став ни-
ка на цр кве ним са бо ри ма и при хва тао цар ска упут ства, ко ја му је 
пре но сио апо кри зи јар. И ис точ ним па три јар си ма су апо кри зи ја ри 
слу жи ли за ве зу с ца рем. На за па ду је, ме ђу тим, вре ме ном је ди но 
па па пре о стао од ин сти ту ци ја ра ни јег цар ства.2) У та да шњем за-
пад но е вроп ском дру штве ном ме те жу цр ква је ну ди ла спа се ње, а 
па па се као цр кве ни ве ли ко до стој ник од 8. ве ка ну дио и за све тов-
ног вла да ра. Та да је по чео и раз лаз па па с Ви зан ти јом. Цр кве но пр-
вен ство па пе у ча сти ни је на за па ду Евро пе оспо ра ва но, али је па па 
хтео да се из бо ри и за сво је пр вен ство у цр кве ној вла сти. Бор ба за 
пр вен ство цр кве не вла сти па пе тра ја ла је на за па ду Евро пе од 3. до 
8. ве ка. Би ло је про ти вље ња. Цр кве ни док то ри Ки при јан и Је ро ним 
би ли су, на при мер, про тив то га. На ис то ку Евро пе ни су при зна-
ва ли ово па пи но пр вен ство, а па па је имао про блем што је ду го 
зва нич но био по да ник им пе ра то ра у Кон стан ти но по љу и лак ну ло 
му је ка да се то га због сла бље ња Ви зан ти је осло бо дио. Бр зо је на-

2) Схва та ње да је па па пред став ник ра ни је свет ске им пе ри је и да пред ста вља ду хов но сре-
ди ште све та у ко ме тре ба да се на ђе и свет ска моћ озна ча ва се као ул тра мон та ни зам. 
Ако је је дан Бог на не бу, је дан је и Хри стов на ме сник на Зе мљи. Као што су у Хри сту 
сје ди ње не Бож ја и људ ска при ро да, и па па тре ба да сје ди њу је ду хов ну и све тов ну власт. 
Иде ји да па па тре ба да има и цар ску власт би ла је су прот ста вљер на иде ја да цар тре ба 
да има и пап ску власт. Нај че шће се као при мер спо ра на во ди су коб па пе Гри го ри ја VII 
и ца ра Хајн ри ха IV. Не где је по ку ша ва но из вла че ње ис под ску та Ри ма (га ли ка ни зам), 
не где је то и ус пе ло (Ан гли кан ска цр ква). У су ко бу це за ро па пи зма и па по це за ри зма 
ни јед на стра на ни је на За па ду ко нач но по бе ди ла, а на Ис то ку (у Ви зан ти ји, Ср би ји, Ру-
си ји) је цар био из над па три јар ха. 
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ру шио и та да шњи прав ни по ре дак, у ко ме се под ра зу ме ва ло да на 
Зе мљи по сто ји са мо је дан хри шћан ски цар и да он по ста вља дру ге, 
ни же вла да ре. Па па је у бо жић ној но ћи 800. го ди не кру ни сао Кар-
ла Ве ли ког за фра нач ког ца ра (с ти ту лом ца ра Ри мља на). То је био 
по ли тич ки по тез, али и из раз за хвал но сти, јер је Пи пин Ма ли по-
кло нио 729. па пи ра вен ски ег зар хат пре о тет од Лан го бар да, ра ни ју 
ви зан тиј ску те ри то ри ју, и ти ме омо гу ћио ства ра ње пап ске др жа ве. 
Оп ста ја ла је у про мен љи вом оп се гу све док при ли ком ује ди ње ња 
Ита ли је ни је 1870. за у зет и Рим. Та да шњи па па је про клео и гро фа 
Ка ву ра и Га ри бал ди ја, а се бе је про гла сио за ''рим ског за то че ни ка''. 
Пап ска др жа ва је у вре ме уки да ња об у хва та ла око тре ћи не те ри то-
ри је да на шње Ита ли је. Не ко вре ме је ова др жа ва би ла и зна чај на 
вој на си ла, а па пе по пут Ју ли ја II но си ле су оклоп и мач. Пап ска 
др жа ва је би ла и на че лу вој них са ве за. На под сти цај Пи ја V ство-
ре на је 1571. Све та ли га, ко јој су по ред ње го ве др жа ве при па да ли 
Шпа ни ја и ита ли јан ски гра до ви-др жа ве. Ова ли га је код Ле пан та 
по ра зи ла тур ску мор на ри цу. Пап ска др жа ва је би ла не у спео пап ски 
по ку шај об но ве За пад ног рим ског цар ства. Оста так пап ске др жа-
ве је и пон ти фи кал но плем ство, та ко че сто у Ри му. Му со ли ни се 
1929. Ла те ран ским уго во ром до го во рио с па пом Пи јем IX о об но ви 
пап ске др жа ве на те ри то ри ји Ва ти ка на, јед ног бре жуљ ка стог де ла 
Ри ма. Сли чан пред лог је 1871. од би јен, а па па је про клео кра ља 
Ви то риа Ема ну е ла II. Ка да је фра нач ко цар ство про па ло, па па је 
под ста као ства ра ње Све тог рим ског цар ства не мач ке на род но сти. 
Оно ће као скуп не мач ких др жа ва и др жа ви ца по сто ја ти до 1806, 
ка да га је уки нуо На по ле он. Нај ва жни ји са ве зник Ва ти ка на по ста-
ла је хаб сбур шка Аустри ја, за тим Аустро-Угар ска. Од 1870. ри мо-
ка то ли ци сма тра ју да је па па не по гре шив. На че лу је цр кве и Ва ти-
ка на као ап со лут ни вла дар. Пред ста вља и за ко но дав ну и из вр шну 
и суд ску власт, про гла ша ва кри ви цу љу ди и на ро да. Је вре ји су, на 
при мер, би ли про гла ше ни за ко лек тив но кри ве за Ису со ву смрт.

Све то пи смо ни је по ли тич ки текст, али су по ру ке из ње га у 
свим вре ме ни ма ту ма че не и у од но су на ак ту ел ну по ли тич ку си ту а-
ци ју. Ва ти кан је у то ме пред ња чио и увек под ра зу ме вао сво је пра во 
да се ба ви по ли ти ком, док су не ке дру ге цр кве про кла мо ва ле сво ју 
рав но ду шност пре ма по ли ти ци и по не кад су мно ги у њи ма и ван 
њих у то ве ро ва ли. Све та сто ли ца је уме ла ре ли ги ју да ис ко ри сти 
као ефи ка сно сред ство за по ли ти зо ва ње ма се. Она је ду го по ли тич-
ка си ла пр вог ре да и тру ди се да ту сво ју уло гу за др жи и оја ча. Има 
раз ра ђе ну дру штве но-по ли тич ку док три ну, чи ја је мо дер на вер зи ја 
ство ре на на Пр вом, а уса вр ше на на Дру гом ва ти кан ском кон ци лу, 
али се пла но ви по ли тич ке ак ци је че сто не оба зи ру на док три ну. Че-
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сто њи хо ви нај ва жни ји еле мен ти оста ју тај ни. У 19. ве ку се Све та 
сто ли ца од ре кла бор бе за људ ска пра ва, сло бо де, јед на кост, да би 
очу ва ла свој по ло жај у све ту. У 20. ве ку је схва ће но да ово од ри-
ца ње не тре ба ис ти ца ти. Ри мо ка то лич ка цр ква се не огра ни ча ва на 
ли тур ги ју, јер ра сте страх да би без по ли ти ке из гу би ла моћ у све ту.

Је ди на цр ква с раз ви је ном зва нич ном ди пло ма ти јом је Ри мо-
ка то лич ка цр ква. Ди пло мат ски од но си Све те сто ли це ни кад ни су 
са мо у сфе ри ме ђу на род не по ли ти ке, већ се по мо ћу њих за ди ре 
и у уну тра шњу по ли ти ку по је ди них др жа ва. Нун ци је, за раз ли ку 
од ам ба са до ра, не са мо што пред ста вља Све ту сто ли цу код стра не 
вла де, већ и кон тро ли ше жи вот Ри мо ка то лич ке цр кве у тој др жа-
ви или рад ми си о на ра у њој. Ини ци ра се осни ва ње про ка то лич ких 
по ли тич ких стра на ка. По ли ти ка Све те сто ли це је не кад вр ло уда-
ље на од ре ли гиј ске дог ме, па је зе маљ ске цр кве не по сло ве те шко 
прав да ти Бож јим цар ством. У Ва ти ка ну је че ста при ча о бри зи за 
мо рал ни ред. Мо рал на те о ло ги ја слу жи као за клон цр кве не по ли-
ти ке ко ја има из гра ђен про грам и ме то де. Док се у ре ли гиј ској дог-
ми го во ри о слу же њу, у по ли тич кој док три ни се сма тра да Све та 
сто ли ца тре ба да вла да. Цр кве на по ли тич ка док три на ни је те о ри-
ја, већ иде о ло шки основ по ли тич ког де ло ва ња. Иако се осла ња на 
не про ме њи во От кри ве ње, вр ло је ела стич на, при ла го дљи ва по себ-
ним при ли ка ма.  

Ва ти кан ско по ве зи ва ње цр кве и по ли ти ке се не кад озна ча ва 
као ''кле ри ка ли зам'' (ме ша ње у раз не ви до ве дру штве них од но са и 
у др жав не по сло ве), а  ње гов же шћи об лик као ул тра мон та ни зам. У 
Све тој сто ли ци ово сма тра ју по ли тич ком увре дом, иако не скри ва-
ју да без по ли ти ке не би мо гли при ме ре но да од го во ре на иза зо ве у 
са вре ме ном дру штву. Ва ти кан је увек оштро ре а го вао на по ку ша је 
да бу де осве тље на зе маљ ска уло га Ри мо ка то лич ке цр кве.3) По Сид-
ни ју Ху ку је ри мо ка то ли чан ство нај ста ри ји, нај ве ћи и нај ра зра ђе-
ни ји то та ли тар ни по крет у исто ри ји. За Све ту сто ли цу је иде ал на 
др жа ва Мал та, у ко јој је ри мо ка то ли чан ство др жав на ре ли ги ја. У 
оста лим европ ским зе мља ма је др жа ва са да зва нич но оде ље на од 
ре ли ги је, ма да је у не ки ма, по пут Ир ске, др жав на по ли ти ка у ве ли-
кој ме ри ускла ђе на с ри мо ка то лич ким вред но сти ма. Не где по је ди-
ни де ло ви др жа ве има ју про пи се ко ји ука зу ју на ути цај Све те сто-
ли це. На при мер, у Ба вар ској чла но ви Са јен то ло шке цр кве не мо гу 
да се за по сле у др жав ним уста но ва ма. За бо ра вља се да је вер ске 
сло бо де на мет ну ла др жа ва. Све та сто ли ца оче ку је да сло бод но де-

3) Све ште ник др Вик тор Но вак, па ле о лог, на ме ра вао је да на пи ше тро том ну сту ди ју о од-
но су па па и Хр ва та. Ка да је пр во иза шао тре ћи део, ‘’Mag num cri men – по ла ви је ка кле-
ри ка ли зма у Хр ват ској’’, цр ква га је за бра ни ла, а Но ва ка екс ко му ни ци ра ла. 
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лу је и у др жа ва ма у ко ји ма не ма ри мо ка то ли ка или их је вр ло ма ло. 
Ако јој је то ус кра ће но, сма тра се дис кри ми ни са ном и тру ди се да 
ове др жа ве озна чи у свет ској јав но сти као по ли тич ки не по доб не.

Све та сто ли ца је под сти ца ла раз не по ли тич ке по ја ве у др жа-
ва ма за ко је је би ла за ин те ре со ва на. У Аустри ји и Аустро-Угар ској 
је до пу шта ла ко ри шће ње ре ли ги је за др жав не ци ље ве. У Ита ли ји 
је под у пи ран ире ден ти зам, те жња да се при по је Ита ли ји те ри то ри-
је ко је је, на при мер, ра ни је др жа ла Ве не ци ја. У Ју го сла ви ји је под-
сти ца на се це си ја де ло ва у ко ји ма је пре о вла да ва ло ри мо ка то лич ко 
ста нов ни штво. Да би то ишло лак ше, во ђе на је стал на про па ган да 
про тив по сто ја ња Ју го сла ви је. Та мо где је би ло до ста ши зма ти ка, 
под сти ца но је њи хо во исе ља ва ње, пре ве ра ва ње и ели ми ни са ње. 
По ли тич ки је ор га ни зо ва на ри мо ка то лич ка ди ја спо ра у свим де-
ло ви ма све та, на ко ју се осла ња вр ло моћ на и до бро ор га ни зо ва на 
ри мо ка то лич ка оба ве штај на слу жба. За тва ра не су очи пред де ло-
ва њем ге но цид них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ри мо ка то ли ка, на 
при мер уста шке ор га ни за ци је. Уста шки по глав ник Па ве лић је са 
500 све ште ни ка – уста ша ус пео да ис ко ри сти ''па цов ске ка на ле'' ко-
је је ор га ни зо ва ла Све та сто ли ца и скло ни се ван до ма ша ја прав де. 

Ср би ја је до бал кан ских ра то ва има ла ма ло ри мо ка то ли ка и 
ту се ри мо ка то ли чан ство те шко про би ја ло. За то је, по Ла кроа Ри-
зу, ова др жа ва сим бо ли зо ва ла фо би ју Све те сто ли це. (Ла кроа Риз, 
А., 2006: 23) Па па Бе не дикт XV је то ком Пр вог свет ског ра та без-
ре зер вно по др жа вао Аустро-Угар ску, а по сле ра та је без у спе шно 
по ку ша вао да под стак не ње ну об но ву. За ла гао се и за углав ном лу-
те ран ску Не мач ку а не за ри мо ка то лич ку Пољ ску. (Па па Бе не дикт 
XVI, Не мац, мо жда ни је слу чај но узео име овог прет ход ни ка?) 
Фран цу ској ни је за бо ра вље на гра ђан ска ре во лу ци ја, ко ја је мно ге 
уда љи ла од цр кве. Па па је по ку ша вао да од вра ти Ита ли ју од ула-
ска у рат на стра ни Ан тан те. И Аме ри ци је слао слич не по ру ке. 
Од 1915. у Ва ти ка ну су схва ти ли да мо ра ју да ра чу на ју и са САД.  
Ка сни је је па па тра жио Вил со но ву по др шку за одр жа ње Аустро-
Угар ске. Ши зма тич ка Ру си ја је по сма тра на као не ман ко ју ва ља 
уни шти ти. Све та Сто ли ца је сма тра ла да је за њу Ок то бар ска ре-
во лу ци ја ве ли ка шан са. По тај ном до го во ру с Ле њи ном, у вре ме 
бољ ше вич ког ра та с Пра во слав ном цр квом, у Ру си ју су упу ће не 
сто ти не ри мо ка то лич ких ми си о на ра. Усле дио је пи са ни спо ра зум, 
за кљу чен 12. мар та 1922, ко ји је био де фац то при зна ње со вјет ске 
вла де од стра не Све те сто ли це. Ле њин је био спре ман и на ус по-
ста вља ње пу них ди пло мат ских од но са, али га је смрт пред у хи три-
ла. Ста љин је 1929. ис те рао све ми си о на ре. Опет су се по ја ви ли у 
вре ме Гор ба чо ва. 
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У ме ђу рат ном пе ри о ду па па Пи је XI се осла њао на Му со-
ли ни ја. Ду че је же лео об но ву Рим ског цар ства, а об но вио је пап-
ску др жа ву. Па па је већ 1933. скло пио кон кор дат и с Фи ре ро вом 
Не мач ком. Иако ро ђен у Аустри ји, Хи тлер се ни је ин те ре со вао за 
ри мо ка то ли чан ство. Хри шћан ство је сма трао на став ком ју да и зма и 
пла ни рао да га ка сни је ис тре би у Не мач кој. У раз го во ри ма у ужем 
кру гу је твр дио да чо век мо же би ти хри шћа нин или Не мац, а не и 
јед но и дру го. Хи тлер је же лео Нем це над љу де, а не вер ни ке. По ти-
ски ва ње ре ли ги је је по че ло. На ста ва ве ро на у ке је оме та на, а вер ске 
шко ле и фа кул те ти су за тво ре ни. Па пи се Хи тлер ипак сви ђао, јер 
је хтео да уни шти СССР. Ако би му то ус пе ло, би ли би уни ште ни и 
ко му ни зам и пра во сла вље. Па па Пи је XII је био на че лу Ва ти ка на 
од 1939. до 1958. Ус пео је да Све ту сто ли цу, ко ја је, из и гра ва ју-
ћи не у трал ност би ла за и ста уз Трој ни пакт, пре ве де по сле ра та на 
стра ну по бед ни ка. Овог па пу сма тра ју ду хов ним осни ва чем Европ-
ске еко ном ске за јед ни це, осно ва не у Ри му 1957. Пре ко Јо зе фа Ра-
цин ге ра па па је ути цао и на осни ва ње тран сна ци о нал не по ли тич ке 
ор га ни за ци је по зна те као Бил дер берг гру па. Па па Јо ван Па вле II, 
По љак, имао је ве ли ку уло гу у уру ша ва њу СССР-а и Ју го сла ви је и 
на сто ја њу да се уни шти пра во сла вље. Об но вљен је и ста ри план 
ко нач ног об ра чу на с исла мом.

Мно ге ва ти кан ске од лу ке су се од но си ле на бор бу с је ре ти-
ци ма и ино вер ци ма. Од лу ком до не том на Че твр том ла те ран ском 
кон ци лу 1215. се за бра њу је да хри шћа ни обе ду ју за јед но с Је вре-
ји ма и с њи ма има ју пол не од но се. Да би се сма њи ла мо гућ ност да 
не ко по гре ши, пре по ру че но је да бу де при ши ве на по себ на озна-
ка на је вреј ску оде ћу. Но ше ње Да ви до ве зве зде на ру ка ву Је вре ја 
по че ло је у пап ској др жа ви. Па па Па вле VI је 1555. у бу ли ''Cum 
ni mis ab sur dum'' од у зео рим ским Је вре ји ма сва пра ва и под ста као 
ства ра ње рим ског ге та. Ге то у Ве не ци ји по сто јао је и пре то га. По 
на ло гу Ве ли ког ин кви зи то ра Тор кве ма де по чео је из гон Је вре ја из 
Шпа ни је. Мно ги шпан ски Је вре ји – се фар ди (од се фа рад – за пад) 
су на шли уто чи ште на Бал ка ну.

Ри мо ка то лич ка цр ква те жи и дог мат ској и ор га ни за ци о ној 
уни вер зал но сти. Ње но ши ре ње ван Евро пе и Сре до зе мља по че ло 
је од мах по от кри ћу Аме ри ке. Па па Алек сан дар VI је го ди ну да на 
по сле Ко лум бо вог пу то ва ња по де лио још углав ном не по зна ти но ви 
свет из ме ђу Шпа ни је и Пор ту га ли је и дао за да так овим др жа ва-
ма да пре ко о ке ан ске вар ва ре по бе де и при ве жу за ве ру. Ши ре ње је 
ишло па ра лел но с ге но ци дом до мо ро да ца. Осва ја њем и по кр шта-
ва њем но вог све та Ри мо ка то лич ка цр ква је на док на ди ла гу бит ке 
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ко је је тр пе ла од ши ре ња про те стан ти зма. У Евро пи је под вођ-
ством је зу и та по че ла про ти вре фор ма ци ја.

У гра ду-др жа ви Ва ти ка ну (Cit ta del Va ti ca no) је ор га ни за ци-
о но сре ди ште Ри мо ка то лич ке цр кве. Ту су пап ска ре зи ден ци ја, цр-
ква Све тог Пе тра, дру ге цр кве, Ку ри ја и раз не ка то лич ке ин сти ту-
ци је, за тим ве ли ки му зеј, би бли о те ка и ар хив. Ва ти ка ну при па да ју 
још не ке рим ске цр кве и па ла те из ван ва ти кан ских зи ди на и пап ска 
ре зи ден ци ја Ка стел Ган дол фо из ван Ри ма. Ва ти кан има сво је ди-
пло мат ске пред став ни ке (нун ци је, про нун ци је и ин тер нун ци је) у 
мно гим др жа ва ма. Пре ко уго во ра ко је Све та сто ли ца, ка ко се у ди-
пло ма ти ји на зи ва Ва ти кан, скла па с по је ди ним др жа ва ма (кон кор-
да та) и пре ко де мо хри шћан ских стра на ка Ва ти кан је при су тан у 
уну тра шњој по ли ти ци мно гих зе ма ља, али и у свет ској по ли ти ци. 
Ва ти кан је про стор но ма ли, али ни је бе зна ча јан по пут не ких дру-
гих др жа ви ца. Пап ска моћ да ле ко пре ва зи ла зи ва ти кан ске зи ди не. 
Ри мо ка то лич ка цр ква је вла сник пре ко две сто ти не хи ља да шко ла 
свих ни воа, пре ко сто хи ља да сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, мно-
гих бол ни ца, ба на ка итд. Све тов на моћ па па ни је са мо фор мал на. 
Не ка да је сма тра но да је па па из над зе маљ ских вла да ра, јер је па па 
по ста вљао или по твр ђи вао на за па ду Евро пе кра љев ску и цар ску 
власт и сме њи вао вла да ре, по кре тао ра то ве и од лу чи вао о ми ру.4)6) 
Ово је че сто до во ди ло до су ко ба. Фран цу ски краљ Фи лип Ле пи 
је у спо ру с па пом ко ри стио из ре ку ‘’и над па пом по сто ји па па’’ 
и ус пео да пре се ли па пе у Ави њон и ту су би ле од 1309. до 1377. 
У 16. и 17. ве ку па пе су под ста кле мно ге вер ске ра то ве. У Фран-
цу ској су на ху шка ле ри мо ка то ли ке да по ку ша ју ис тре бље ње ху ге-
но та (и у тај оквир спа да и ‘’Вар то ло меј ска ноћ’’). Пап ска власт 
се вре ме ном уве ћа ла. Цен тра ли зо ва на цр кве на ор га ни за ци ја бри не 
о мно гим све тов ним по сло ви ма. Па па као ‘’Пе тров на ме сник на 
Зе мљи’’ пред ста вља свим ри мо ка то ли ци ма у све ту ‘’мо рал ну вер-
ти ка лу’’ и ње го ва реч се ува жа ва, али се та вер ти ка ла ис по ља ва и 
као по ли тич ка. Све та сто ли ца про кла му је прин ци пе сво је спољ не 
по ли ти ке. То су по ли тич ка не у трал ност, по твр ђи ва ње до сто јан ства 
чо ве ка, си гур но сти ње го вог жи во та и ста бил но сти ње го ве по ро-
ди це, очу ва ње ми ра. Твр ди се да Све та сто ли ца не пра ви раз ли ку 
из ме ђу ве ли ких и ма лих др жа ва и да увек на сто ји да вла да ви на 
пра ва за ме ни вла да ви ну си ле. По на ша ње Све те сто ли це че сто је 
би ло су прот но на ве де ним прин ци пи ма и тврд ња ма.

Ва ти кан је и сре ди ште огром не фи нан сиј ске мо ћи. Бан ке 
Све те сто ли це са мо у Ита ли ји по кри ва ју го то во по ло ви ну фи нан-

4) Сте фан Пр во вен ча ни је кру ну до био из Ри ма, по што од ца ра и па три јар ха у Кон стан ти-
но по љу ни је мо гао да је до би је.
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сиј ског тр жи шта. Ка да би се ва ти кан ско бо гат ство по де ли ло бро јем 
зва нич них др жа вља на, ис па ло би да је Ва ти кан убе дљи во нај бо га-
ти ја др жа ва у све ту, не до сти жна за би ло ко ју дру гу др жа ву. Но вац 
ко ји се сли ва из це лог све та ула же се у ри мо ка то лич ке бан ке, ко је 
има ју по себ на пра ви ла по сло ва ња. Нај ве ћа бан ка је Ин сти тут за 
ре ли ги о зну де лат ност (In sti tu to per le Ope re di Re li gi o ne), осно ван 
1929. По сло ва ње бан ке је до ско ра би ло пот пу но тај но и за по ре-
ску упра ву и фи нан сиј ску по ли ци ју. Бан ка је под но си ла из ве шта је 
је ди но Кар ди нал ском ве ћу на че лу с па пом. Ва ти кан ски тро шко ви 
су вр ло ве ли ки и не кад над ма шу ју при хо де.  

По Би змар ку је ри мо ка то ли чан ство по ли тич ка ин сти ту ци ја 
у фор ми цр кве. Ка да се у Фа ти ми у Пор ту га ли ји Бо го ро ди ца 1917. 
ука за ла де ци, по ру чи ла је да љу де оче ку ју рат, глад, про гон ства 
и дру га зла, уко ли ко Ру си ја не бу де по све ће на ње ном пре чи стом 
ср цу. Не пи сме на де ца ко ја су при ми ла ову ре ли гиј ско-по ли тич-
ку по ру ку ве ро ват но ни су зна ла где је Ру си ја. Го спа, ‘’fi de lis si ma 
advo ca ta Cro a ti ae’’, ука за ла се 1981. и у Ме ђу гор ју у За пад ној Хер-
це го ви ни, бли зу ја ме Го лу бин ке над ко јом је 1941. из вр шен ве ли ки 
по кољ Ср ба. По ру ка је опет би ла ре ли гиј ско-по ли тич ка и ја сно је 
по ка зи ва ла на чи јој је стра ни и да ље Ва ти кан. Па па је у је ку ра та 
у Ви јет на му при мио аме рич ке пред сед ни ке Џон со на и Ник со на, 
апе ло вао за мир, али овај рат цр ква ни ка да ни је осу ди ла. Па па се 
за ло жио да у Чи леу по сле уби ства Аљен деа бу де уз по моћ ге не ра ла 
Пи но чеа из бег нут гра ђан ски рат. Раз го ва рао је и с Ти том, екс ко му-
ни ци ра ним по сле су ђе ња Сте пин цу.

Ри мо ка то лич ка цр ква стал но офан зив но де лу је пре ма дру-
гим хри шћан ским цр ква ма, не хри шћан ским вер ским за јед ни ца ма 
и ате и сти ма. (С ма со ни ма је мо жда на шла mo dus vi ven di.) Ауто да-
фе (port. auto-da-fé – све ча но са мо при зна ва ње је ре си и спа љи ва ње 
је ре ти ка, ино ве ра ца, без бо жни ка, лу та ли ца и ве шти ца) сма тран је 
ак том ве ре (ac tus fi dei). Обич но се при ме њи вао по сле пре су да Ин-
кви зи ци је ко је су са др жа ле фор му лу ка зне ‘’без про ли ва ња кр ви’’. 
Пра во сла вље је ни по да шта ва но (gra e ca fi des nul la fi des). Је дан од 
ре зул та та де ло ва ња пре ма пра во слав ни ма су та ко зва ни ‘’уни ја ти’’ 
(гр ко ка то ли ци), од но сно они ко ји су при хва ти ли уни ју с Ри мо ка то-
лич ком цр квом и при зна ли власт па пе, а за др жа ли пра во слав ни об-
ред. На Бал ка ну су уни ја ти углав ном ка сни је пот пу но при хва ти ли 
ри мо ка то ли чан ство. У Укра ји ни је од вре ме на ка да је Аустро-Угар-
ска вла да ла Га ли ци јом мно го гр ко ка то ли ка. Ста ро ка то ли чан ство, 
ко је је из ме ђу про те стан ти зма и ри мо ка то ли чан ства, на ста ло је од-
би ја њем де ла ка то лич ких те о ло га и вер ни ка у Не мач кој да при хва-
те дог му о па пи ној не по гре ши во сти усво је ну на кон ци лу 1870. 
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С вре ме на на вре ме об на вља ју се на сто ја ња да хри шћан ска 
цр ква по ста не јед на (еку мен ска). Па па ма је ду го пра во слав на Ви-
зан ти ја би ла трну оку. Хте ли су по сва ку це ну да бу ду ду хов ни, а 
по мо гућ ству и све тов ни го спо да ри овог, та да бо га ти јег де ла Евро-
пе. Кр ста ши су на пре ва ру 1204. за у зе лиКон стан ти но пољ и у ње-
му је не ко вре ме оп ста ја ло та ко зва но Ла тин ско цар ство. (Пре то га 
су ве жба ли ру ше ње и пљач ку у За дру.) Кр ста ши су осла би ли Ви-
зан ти ју. Па пе су та дапо ку ша ва ле и уни ја ће ње. Ли он ска уни ја из 
1274. и ка сни ја Фи рен тин ска уни ја из 1439. су про па ле. Цар Ду шан 
ни је мо гао као пра во слав ни вла дар да по ста не ‘’ка пе тан’’ вој ске 
свих хри шћа на, ко ја би се бо ри ла про тив Ту ра ка. Ка да су Тур ци 
до шли пред зи ди не Кон стан ти но по ља, па па је усло вио за пад ну по-
моћ уни ја ће њем пра во слав них. Цар је при хва тио услов, али је по-
моћ за ка сни ла. Тур ци су 1453. осво ји ли Кон стан ти но пољ. Па па се 
ре шио ис точ ног кон ку рен та, али су Тур ци уско ро за у зе ли Бу дим и 
из би ли пред Беч и у Евро пи је на ста ла па ни ка. У Ва ти ка ну се и да-
нас сма тра да об је ди ње ње цр ка ва тре ба да се из вр ши под окри љем 
па пе. Па вле VI је твр дио да се осе ћа као отац це ло куп ног чо ве-
чан ства, чак и ка да га не ка де ца не при зна ју. (Der Spi e gel, 7, 1967.) 
Уза јам не ана те ме Пра во слав не и Ри мо ка то лич ке цр кве су по ву че не 
1965. Иако се во де раз го во ри, раз ли ке ни су сма ње не. 

На во дим основ не раз ли ке пра во сла вља и ри мо ка то ли чан-
ства. На ри мо ка то лич ку дог му по ред Све тог пи сма и од лу ка пр вих 
се дам оп ште хри шћан ских са бо ра, ути чу и од лу ке ка сни јих кон ци-
ла на ко ји ма ни су уче ство ва ли пред став ни ци пра во слав них хри-
шћа на и пап ске ен ци кли ке (пи сма ко ја па па упу ћу је епи ско пи ма, 
од но сно вер ни ци ма це лог све та или јед ног ње го вог де ла). Пи сма 
об ра ђу ју те ме ко је су ва жне за жи вот цр кве.У пра во сла вљу се у 
сим во лу ве ре твр ди да Све ти дух ис хо ди од Оца, у ри мо ка то ли чан-
ству је од 7. ве ка до да то да ис хо ди‘’и од си на’’ (fi li o que). Пра во-
слав ни не по ри чу да па па има пр вен ство ме ђу епи ско пи ма, али по 
ча сти, а не по вла сти, ка ко твр де у Ри му, где се сма тра да је па па 
ви дљи ва гла ва Цр кве и ду хов ни и све тов ни на след ник Апо сто ла 
Пе тра. Пр во бит на пен тар хи ја (пет апо стол ских ка те дри – у Ри му, 
Кон стан ти но по љу, Алек сан дри ји, Ан ти о хи ји и Је ру са ли му) на ру-
ше на је на је здом му сли ма на и по ку ша ји ма па па да у тим кра је ви-
ма на мет ну сво ју вр хов ну цр кве ну власт. Пра во слав ни сма тра ју да 
Цр квом упра вља Све ти дух пре ко са бо ра и да и па три јар си мо гу да 
по гре ше, док по ри мо ка то ли ци ма Цр квом упра вља па па, не по гре-
ши ви Хри стов за ме ник на зе мљи. Бо го слу же ње пра во слав них је 
све та ли тур ги ја, док ри мо ка то ли ци има ју ми су без при зи ва Све тог 
ду ха – епи кле зе. У пра во сла вљу се сма тра да се при че шће вр ши 
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кр вљу и те лом Хри сто вим, у ри мо ка то ли чан ству хо сти јом. Ев ха ри-
стиј ски хлеб је код пра во слав них ква сни (ar tos), код ри мо ка то ли ка 
без ква сни (azi ma). Кр ште ње се код пра во слав них оба вља за јед но с 
ми ро по ма за њем, док је код ри мо ка то ли ка ми ро по ма за ње (кри зма-
ње) из дво је но. Код пра во слав них је мо гућ раз вод цр кве ног бра ка 
(до три пу та), код ри мо ка то ли ка се цр кве ни брак не мо же раз ве сти 
(али се, уко ли ко по сто је на ро чи те окол но сти, мо же по ни шти ти). 
Пра во слав ни све ште ни ци се же не, мо на си жи ве у це ли ба ту, а код 
ри мо ка то ли ка је од вре ме на па пе Гри го ри ја VII це ли бат оба ве зан 
и за све ште ни ке и за мо на хе. Пра во слав ни, за раз ли ку од ри мо ка-
то ли ка, не при зна ју по сто ја ње чи сти ли шта (pur ga to ri um-a), ме ста 
где не по ка ја ни гре шни ци има ју по сле смр ти при ли ку да се по ка-
ју. Они пра во слав ци, ко ји се још увек др же ју ли јан ског ка лен да ра, 
дру гог да ту ма сла ве Бо жић не го ри мо ка то ли ци, а и да тум Ус кр са 
ра чу на ју на дру ги на чин, та ко да се рет ко до го ди по кла па ње да ту-
ма. (Пре ма од лу ци Пр вог ва се љен ског са бо ра 325. го ди не, Ус крс 
се сла ви по сле про лећ не равно дне ви це, по сле пу ног ме се ца, увек 
у не де љу.) По сто је и ма ње зна чај не, али ви дљи ве раз ли ке. Пра во-
слав ни и ри мо ка то ли ци се раз ли чи то кр сте, раз ли чи то по сте (па 
ри мо ка то ли ци мо гу да је ду млеч не про из во де то ком по ста, а пре 
при че шћа је до вољ но је дан сат не је сти), пра во слав ни све ште ни ци 
су, за раз ли ку од ри мо ка то лич ких, бра да ти, а цр кве су, за раз ли ку 
од ри мо ка то лич ких, увек окре ну те пре ма ис то ку. 

Ри мо ка то лич ка дог ма је зва нич но осло ње на на уче ње То ме 
Аквин ског од са бо ра у Три ден ту 1563. Не ке еле мен те тог уче ња 
Цр ква не ис ти че, на при мер схва та ње да је уни же ност на ра ду по-
сле ди ца чо ве ко вог па да. Со ци јал но уче ње Ри мо ка то лич ке цр кве 
за сно ва но је на иде ји при род ног по рет ка и иде ји со ли да ри зма. 
При род ност за Цр кву зна чи уте ме ље ност у Бо гу. По мо ћу иде-
је при род но сти мо гу се дру штве ни од но си ко ји су по во љи цр кве 
оправ да ти као при род ни. На при мер, при ват на сво ји на се при ка-
зу је као део при род ног по рет ка, с тим што се на гла ша ва да пра во 
на сво ји ну не сме да угро зи да сва ком бу ду при сту пач на основ на 
ма те ри јал на и ду хов на до бра. Со ли да ри зам за Цр кву зна чи при-
зна ва ње по тре бе да сви љу ди ис по ља ва ју со ли дар ност и од го вор-
но се од но се пре ма сво јој функ ци ји у дру штву. Ти ме се по сти же 
ускла ђе ност свих по је ди на ца и свих де ло ва дру штва. Твр ди се да 
та мо где су по стиг ну те ова ква со ли дар ност и функ ци о нал на ускла-
ђе ност не ма дру штве них су ко ба.
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У Ва ти ка ну се ипак тру де да не за не ма ре ''зна ке вре ме на''.5) 
То ни кад ни је ишло ла ко. Фе у дал но устро је ној Цр кви је би ло по-
треб но сто ти нак го ди на да ''сва ри'' по сле ди це Фран цу ске ре во-
лу ци је. Све та сто ли ца се не ко вре ме су прот ста вља ла гра ђан ском 
дру штву. Пи је VI је 1791. осу дио Де кла ра ци ју о пра ви ма чо ве ка и 
гра ђа ни на. Гри го ри је XVI је 1832. оква ли фи ко вао ли бе ра ли зам као 
гре шку и чак мах ни тост. Сма тра ло се и да уни вер зал на цр ква мо ра 
да се бо ри про тив на ци о нал ног пар ти ку ла ри зма. Цр ква је би ла и 
про тив ује ди ње ња Ита ли је и то јој ни је за бо ра вље но. Пи је IX ни је 
у ен ци кли ци ''Qui plu ri bus'' из 1846. осу ђи вао са мо гра ђан ска за-
стра њи ва ња већ и ко му ни стич ке те жње, а то је по но вио 1864. у ен-
ци кли ци ''Qu an ta cu ra'' и у анек су ''Sylla bus'' на бро јао све не са гла-
сно сти Све те сто ли це и мо дер ног вре ме на. Тек је раст рад нич ког 
по кре та иза звао пре о крет од но са Ва ти ка на пре ма гра ђан ском дру-
штву. Оце ње но је да је со ци ја ли зам ве ћа опа сност од ли бе ра ли зма. 
Лав XI II је у ен ци кли ци ''Qu od apo sto li ci mu ne ris'' из 1878. осу дио 
не при клад ни и про тив при род ни со ци ја ли стич ки и ко му ни стич ки 
по крет. 1884. осу дио је и сло бод но зи дар ство. Ен ци кли ка ''Re rum 
no va rum'' из 1891. са др жа ва ла је по глед на мо дер ни свет, по ми ре ње 
с гра ђан ским дру штвом и нов основ кри ти ке ко му ни стич ких схва-
та ња. Сма тра но је да је кла сна по де ла при род на и да су по гре шни 
по ку ша ји да се она пре ва зи ђе. Пр во при ла го ђа ва ње Ва ти ка на мо-
дер ном све ту би ло је ан ти со ци ја ли стич ко. Па па Пи је XI по но вио 
је ан ти со ци ја ли стич ка схва та ња 1931. у ен ци кли ци ''Qu a dre gi si mo 
an no''. Твр дио је да се не мо же би ти у исто вре ме че стит ри мо ка-
то лик и со ци ја лист. Исти па па је у ен ци кли ци ''Di vi ni re demp to ris'' 
ко му ни зам оце нио као по ква рен до ср жи и упо зо рио да ка то ли ци 
с њим не сме ју да са ра ђу ју ни у јед ном под руч ју. Ипак су по ку ша-
ва ни кон так ти са СССР-ом. Па па је ну дио и раз ме ну за тво ре ни ка. 
Ста љин ни је био за ин те ре со ван да пу сти не ко ли ко за тво ре ни ка-
ри мо ка то ли ка у за ме ну за Ан то ни ја Грам ши ја. Пи је XI је по звао 
Аустри јан це да се на пле би сци ту из ја сне за при кљу че ње Не мач кој. 

Пи је XII је то ком Дру гог свет ског ра та ћу тао, иако се оче-
ки ва ло да го во ри (на при мер о хо ло ка у сту). Ти ме је по но вио ћу-
та ње Бе не дик та XV то ком Пр вог свет ског ра та. Па па је од 1943. 
пре по ру чи вао Аме ри кан ци ма ства ра ње ''са ни тар ног кор до на'' око 
СССР-а. По сле ра та се за ла гао за де мо хри шћан ску Евро пу. Сма-
трао је да ће ка то лич ки др жав ни ци Де Га спе ри, Аде на у ер и Шу-
ман по ве сти европ ски за пад у пра вом сме ру. (Цвр ље, В., 1980 : 57) 
(Ве ли ку Бри та ни ју Све та сто ли ца ни је у то вре ме сма тра ла де лом 

5) Оуочавањима‘’знаковавремена’’унекимрелигијамавидети:Политикологијарелигије,
бр.2,Београд,2008.
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овог за па да.) Па па је твр дио да се не опре де љу је по ли тич ки, већ 
про тив оних ко ји су про тив Хри ста. Сма трао је да је ло ше ре ше ње 
што ше зде сет ми ли о на ри мо ка то ли ка мо ра да жи ви у Ис точ ном 
бло ку. Да би обез бе дио по др шку сво јим гле ди шти ма, па па се тру-
дио да се при бли жи САД, што ни је ишло ла ко, јер су про те стан ти 
у њој би ли нај моћ ни ји. Све та сто ли ца је 1949. за бра ни ла вер ни-
ци ма да се учла не у КП или гла са ју за њу, а за оне ко ји пре кр ше 
за бра ну би ла је пред ви ђе на екс ко му ни ка ци ја. Мо же се ре ћи да је 
од 1891. до рас па да Со вјет ског Са ве за Ва ти кан био пре све га по-
све ћен бор би про тив ''ђа во ље ко му ни стич ке док три не'' и про тив 
со ци ја ли стич ких др жа ва. Па па је бла го сло вио 1949. ства ра ње НА-
ТО пак та. Сле де ће го ди не је од луч но ис ту пио про тив рад нич ког 
уче шћа у од лу чи ва њу у пред у зе ћи ма. Све ти Јо сип је про гла шен 
за штит ни ком рад ни ка и све цем ко ји бла го си ља бор бу про тив ко-
му ни зма. Ри мо ка то ли ци про сла вља ју Дан Све тог Јо си па 1. мај. (И 
на ци сти су сла ви ли 1. мај.)8)6)

Па па Јо ван XXI II са звао је Дру ги ва ти кан ски кон цил с на ме-
ром да оса вре ме ни ри мо ка то лич ко схва та ње дру штва и да об но ви 
рад на об је ди ња ва њу хри шћан ства. Пр вом за се да њу кон ци ла при-
су ство ва ло је мно го по сма тра ча, ме ђу њи ма и по сма тра чи Ру ске 
пра во слав не цр кве, али су мно ге цр кве би ле од сут не. За ла га ња за 
мир, ди ја лог и со ци јал ну прав ду су има ла од јек у све ту. Са вре ме-
ним про бле ми ма у све ту би ле су по све ће не па пи не ен ци кли ке ''Ma-
ter et ma gi stra'' и ''Pa cem in ter ris''.7) У дру гој ен ци кли ци па па се ни је 
обра ћао са мо ри мо ка то ли ци ма, већ свим љу ди ма. Па па је су де ло-
вао у мир ном ре ша ва њу ку бан ске кри зе. Хру шчов је схва тио да 
Ста љи но во иг но ри са ње па пе пи та њем ''ко ли ко ди ви зи ја има па па'' 
ни је до бро. Па па је мо ћан иако не ма ди ви зи је.

Дру го, тре ће и че твр то за се да ње кон ци ла са звао је па па Па-
вле VI и озна чио че ти ри ци ља кон ци ла: од ре ђе ње Ри мо ка то лич ке 
цр кве, ње ну об но ву, пи та ње ује ди ње ња одво је них хри шћа на и ди-
ја лог са са вре ме ним све том. На дру гом кон ци лу је фор мал но на пу-
ште но схва та ње о ко лек тив ној кри ви ци Је вре ја за Хри сто ву смрт, 
на ко ме је Ри мо ка то лич ка цр ква ве ко ви ма ин си сти ра ла.  До не та 
је и Де кла ра ци ја о вер ској сло бо ди, ко ја је упу ћи ва ла на од у ста-
ја ње од до та да шње прак се. Уки ну та је уза јам на екс ко му ни ка ци ја 
Ри ма и Кон стан ти но по ља. Сма тра но је да дру штве на кри за мо же 

6) На дан Све тог Јо си па 1. ма ја 2011. па па Јо ван Па вле II (Вој ти ла) је про гла шен за бла же-
ног. Чу до, по треб но за про гла ше ње, би ло је из ле че ње не ке ча сне се стре од Пар кин со но-
ве бо ле сти. (И сам па па је па тио од ове бо ле сти.)

7) Папскеенцикликеприпремајустручнитимови.ЗаенцикликеЈованаXXIIIбиојеодгово
ранПјетроПаван,професорсоциологијенапонтификалномЛатеранскомуниверзите
тууРиму.Овеенцикликесукритикованекаопревишепопустљивепремасоцијализму.
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да бу де пре вла да на мо ра лом и до брим ко ри шће њем при ват ног вла-
сни штва. За го ва ра но је под ре ђи ва ње еко но ми је и по ли ти ке чо ве-
ку. По твр ђи ван је зна чај по ро ди це и по зи ва но је на очу ва ње ми ра. 
При хва ће но је да по ли тич ка за јед ни ца и не ки ви до ви кул ту ре мо гу 
да бу ду ауто ном ни у од но су на Цр кву. Па вле VI је 1963. по ру чио 
''И ми смо за ује ди ње ну Евро пу''. Све тог Бе не дик та про гла сио је 
за штит ни ком Евро пе. (За ње го ве по моћ ни ке су 1981. про мо ви са ни 
Све ти Ћи ри ло и Све ти Ме то ди је.) По кре ну то је пи та ње про ме не 
цр кве ног устрој ства. Не ки уче сни ци кон ци ла и по зна ва о ци ње го-
вог ра да би ли су оду ше вље ни ње го вим ду хом. (Ша ги-Бу нић, Т., 
1969: 13фф) Дру ги су сма тра ли да су ре зул та ти не до вољ ни. Тре ћи 
су се упла ши ли пре бр зог и пре те ра ног ме ња ња Цр кве. Би ло је и 
оних ко ји су сма тра ли да тре ба са че ка ти с оце на ма. На пр вом кон-
ци лу се од у ста ло од отво ре ног су прот ста вља ња ли бе ра ли зму, на 
дру гом је ипак по но вље но да ка пи та ли зам у мно го че му не од го-
ва ра са вре ме ним љу ди ма. Тер мин де мо кра ти ја ни је упо тре бља ван, 
али не ки дру ги тер ми ни, на при мер ди ја лог и плу ра ли зам мо жда 
ука зу ју да је Све та сто ли ца та да би ла ма ње уда ље на од де мо кра ти-
је не го ра ни је. Ди ја лог је, ме ђу тим, сма тран по жељ ним са мо ако 
во ди про ши ре њу и усва ја њу исти не Цр кве, а плу ра ли зам ни је осу-
ђи ван са мо ако је за сно ван на овој исти ни. У том сми слу се мо же 
схва ти ти и по моћ де ло ва њу де мо хри шћан ских стра на ка.8) Мно ги 
су, као Ан дри ја Кре шић (Кре шић, А., 1981.), дру ги кон цил схва ти-
ли као од у ста ја ње од отво ре ног су прот ста вља ња со ци ја ли зму. Вре-
ме је по ка за ло да Све та сто ли ца ни је за бо ра ви ла свог оми ље ног 
не при ја те ља – со ци ја ли зам и да ни је иза шла из окви ра ри мо ка то-
лич ког јед но у мља.

По не ки ''sig num tem po ris'' је Ри мо ка то лич ка цр ква ипак пре-
ви ђа ла. Због то га су уну тар ње стал но ти ња ли ра зни про те сти. Нај-
да ље је оти шла та ко зва на ''под зем на цр ква'', еку мен ска ре ли гиј ска 
за јед ни ца у ко јој је по ри ца на хи је рар хи зо ва на, ауто ри тар на цр ква 
и ко ја је на кра ју на пу сти ла Ри мо ка то лич ку цр кву. Би ло је и све-
ште ни ка уче сни ка у ге рил ским бор ба ма, као што је био Ка ми ло 
То рес. Па па Па вле VI  је твр дио: ‘’А ипак до бро зна мо да је ре во-
лу ци о нар на по бу на, из у зев слу ча је ва очи те и трај не ти ра ни је, ко ја 
те шко угро жа ва основ на пра ва осо бе и у опа сној мје ри шко ди ин-
те ре си ма зе мље, из вор но вих не прав ди, зна мо да до во ди до но вих 
не рав но те жа и иза зи ва но ва ра за ра ња. Не мо же се ствар но зло од-
стра ни ти по ци је ну још ве ће не сре ће.'' (Па вао VI, 1967: 20) И по-

8) Цр ква сма тра да су де мо хри шћа ни они ко ји при па да ју хри шћан ском на ро ду, а не хри-
шћа ни ко ји су ан га жо ва ни за де мо кра ти ју. Не ка да је укуп но људ ство де ље но на све-
штен ство и хри шћан ски на род – ЛА ОС, али су да нас ла и ци и мно ги ко ји не ува жа ва ју 
хри шћан ске вред но сти. 
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бу не 1968. би ле су за Ри мо ка то лич ку цр кву из не на ђе ње. Сле де ћих 
де сет го ди на Па вле VI је по ку ша вао да ла га но вра ти цр кве ни брод 
из не мир них во да ре во лу ци је, про те ста и ра ди кал не ре фор ме тра-
ди ци ји. У Ко лум би ји 1968. је об ја снио да Све та сто ли ца не мо же 
да по др жа ва ре во лу ци ју.

Он да је, по сле кон цил ских па па, на пап ски трон сео 1978. 
ми ли тант ни па па Јо ван Па вле II с ја сном ви зи јом ра зних не при ја-
те ља про тив ко јих се тре ба бо ри ти и тру ди ти се да бу ду уни ште ни. 
То су пре све га ко му ни зам и се ку лар но за пад но дру штво. Циљ је 
да се по но во хри сти ја ни зу је За пад и осво ји Ис ток. Па па је при-
хва тао еку ме ни зо ва ње је ди но као по вра так за блу де лих хри шћа на 
под окри ље Све тог оца. У по ли тич ким по ду хва ти ма осла њао се на 
САД, у че му му је по мо гао Збиг њев Бже жин ски, с ко јим се упо-
знао 1976. на Хар вард ском уни вер зи те ту. Бже жин ски је по мо гао и 
ње гов из бор за па пу. Па па је по стао при ја тељ и с Ви ли ја мом Кеј си-
јем, ди рек то ром ЦИА-е. На па пу је 1981. из вр шен атен тат и он је 
те шко ра њен. Опро стио је атен та то ру, али не и ко му ни сти ма ко ји 
су, по ње го вом ми шље њу, ста ја ли иза ње га. Па па се 1982. са стао с 
аме рич ким пред сед ни ком Џон со ном, ко ји је та ко ђе пре жи вео атен-
тат. Скло пи ли су тај ну али јан су за бор бу про тив ко му ни зма и исла-
ма. 1983. ус по ста вље ни су ди пло мат ски од но си са САД, а 1993. с 
Изра е лом. У Ве ли кој Бри та ни ји је ла бу ри стич ки ли дер Блер пре-
шао у ри мо ка то ли чан ство.

Па па се осло нио на Opus Dei, осна же ну ''Све ту ма фи ју'', ка-
ко су је на зва ли про тив ни ци. Ову ели ти стич ку ор га ни за ци ју све-
ште ни ка (у окви ру дру штва Ча сног кр ста) и ла и ка, чи ји чла но ви 
све ште ни ци мо ра ју да има ју бар је дан док то рат, осно вао је 1928. 
Шпа нац Хо зе ма ри ја Ескри ва де Ба ла гер, али је зва нич но при зна та 
1947. Осни вач је за ми слио чла но ве као ''све те рат ни ке'' (но ве тем-
пла ре), ко ји де лу ју скри ве но и сва сред ства сма тра ју до пу ште ним. 
Opus Dei је и мул ти на ци о нал на фи нан сиј ска кор по ра ци ја. Па па Јо-
ван Па вле II уз ди гао је је 1982. Opus dei на ранг лич не пре ла ту ре. 
Осни вач је про гла шен за све ца. Сма тра се да Opus Dei има ши ром 
све та пре ко сто хи ља да чла но ва и пре ко ми ли он ''са рад ни ка и при-
ја те ља''.  

Мно ге ста ре и но ве ри мо ка то лич ке ор га ни за ци је из ла зе из 
кла сич ног ми си о нар ског окви ра и ба ве се раз ли чи тим по сло ви ма 
у про сто ру по ли ти ке. У Ју го сла ви ји су би ле де лат не ор га ни за ци је 
у окви ру Ка то лич ке ак ци је, за тим по кре ти Фо ко ла ри, Пут но вог 
кр ште ња, ''За јед ни штво и осло бо ђе ње'' и За јед ни ца Све тог Еђи-
ди ја, ко ја је на ро чи ту па жњу по све ти ла Ко со ву. Па па је де кре том 
под ста као, на ро чи то у со ци ја ли стич ким др жа ва ма, об но ву ла ич ког 
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апо сто ла та (Apo sto li cam ac tu o si ta tem). Сво јом го вор нич ким ве шти-
ном, ко ју је ис по ља вао и на без број ним пу то ва њи ма, и ве шти ном 
убе ђи ва ња, на при мер у су сре ту с Гор ба чо вом, ус пео је да ду го са-
кри је од јав но сти по ли тич ку при ро ду сво је ми си је. По Јо ва ну Па-
влу II, со ци ја ли стич ки ре жи ми у Евро пи су у кри зи и ту шан су 
за пад Евро пе и Све та сто ли ца не сме ју да про пу сте. За ло жио се за 
ује ди ње ње Евро пе на хри шћан ској осно ви. Сма трао је да иде ал но 
дру штво мо же да бу де са мо хри шћан ско. 1981. при сво јио је Бре-
жње вље ву сли ку о Евро пи као за јед нич кој ку ћи, а 1987. по чео да 
упо тре бља ва Де Го ло ву ви зи ју Евро пе од Атлан ти ка до Ура ла. Па-
па је за у ста вио ре фор ме цр кве и зах те вао по вра так тра ди ци о нал-
ним вред но сти ма. Сма трао је да с они ма, чи ји зах те ви зна че уру-
ша ва ње Ри мо ка то лич ке цр кве, не мо же би ти ди ја ло га. Бло ки рао 
је ди ску си ју с аме рич ким ре фор ми сти ма, а те о ло зи ма осло бо ђе ња 
из ре као ка зне ћу та ња. По ру чио је си ро ма шни ма да са че ка ју да бо-
га те поч не да пе че са вест и да им до бро вољ но усту пе део бо гат-
ства. Зах те вао је при ла го ђа ва ње жи во та дог ми, а не дог ме жи во ту. 
1992. об ја вљен је но ви уни вер зал ни ка те хи зис.

Рад на раз би ја њу Ју го сла ви је ин тен зи ви ран је 1980.9) Ор га-
ни зо ва ни су ве ли ки ску по ви, на при мер нин ска про сла ва 1100 го-
ди на од пи сма па пе хр ват ском кне зу Бра ни ми ру. Про по ве да но је 
да ри мо ка то ли ци не мо гу из бе ћи бре ме ла ич ког апо сто ла та, од но-
сно да има ју ми си ју да у свом окру же њу ши ре исти ну и моћ Цр-
кве. У ствар но сти је то зна чи ло да мо ра ју сле ди ти по ли ти ку Све те 
сто ли це, а не по ли ти ку та да је ди не по ли тич ке стран ке у др жа ви. 
По др жа но је про гла ше ње не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске и 
про те ри ва ње не ка то ли ка из њих. Под стак ну ти су су ко би у Бо сни 
и Хер це го ви ни, ко ји су има ли и лик вер ског ра та, и по бу на на Ко-
со ву.  Док је у Ју го сла ви ји би ла на сна зи па ро ла ''брат ство и је дин-
ство'', на Ко со ву је брат ство од ба че но. На гла ша ва но је је дин ство, 
али с Ал ба ни јом.

Па пин оштар за о крет уде сно био је ипак при ме ћен, као и ње-
го во од ре ђе ње глав них по ли тич ких ци ље ва. Они ко је је од ре дио 
као по ли тич ке про тив ни ке као да га ни су схва ти ли озбиљ но, јер 
ско ро да ни шта ни су пред у зе ли да се су прот ста ве но вом усме ре њу 
Све те сто ли це. (Мо жда и је су, јер не ки сма тра ју да је Ан дро пов 
ста јао иза атен та та на па пу?) Па па се зва нич но за ла гао за де по ли-
ти за ци ју цр кве, али је био про тив по сто ја ња др жа ва у ко ји ма ни је 

9) ИстегодинепочеласууЈугославијипрвасуђењаонимакојисусеистицалиутоме,на
примерФрањиТуђману,којијепочеткомследећегодинеосуђеннатригодинеробије
ипетгодиназабранејавногделовања.МаркоВеселица,који јеотворенонаступаос
усташкихпозицијаосуђенјенаједанаестгодина. 
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сло бод но де ло ва ње Ва ти ка на. Оштро је осу дио со вјет ску ин тер-
вен ци ју у Ав га ни ста ну, али се по во дом аме рич ких ин тер вен ци ја 
на ра зним стра на ма све та за др жа вао на по зи ви ма за мир. Пи та ње 
је ко ли ка је ње го ва уло га у ру ше њу Ис точ ног бло ка. Мно ги ми сле 
да је ве ли ка. Он сам је при хва тио та кву оце ну во зе ћи се три јум-
фал но кроз Бран ден бур шку ка пи ју 1996. У ен ци кли ци ''Cen te si mus 
an nus'' (сто та го ди на /од ен ци кли ке ''Re rum no va rum'' Ла ва XI II/) 
по здра вио је ру ше ње ис точ них то та ли тар них ре жи ма. По што је у 
то вре ме сма тра но да је со ци ја ли зам по ра жен, Све та Сто ли ца се 
ви ше по све ти ла про ми шља њу устрој ства Евро пе, од но са гло бал-
не цр кве и гло бал ног свет ског по рет ка и пе не тра ци ји у оне де ло ве 
све та где ри мо ка то ли чан ство ни је за сту пље но или ни је пре те жна 
ре ли ги ја. Евро па је у Ва ти ка ну за ми шља на као Европ ска уни ја 
плус Ру си ја ко ја при хва та за пад не вред но сти и пр вен ство цр кве не 
вла сти па пе. Мо же ли, уз са да шњу по ли тич ку кон сте ла ци ју у све-
ту, да бу де ре ал но за ми шља ње та кве Евро пе? Па па Јо ван Па вле II 
је 1993. у Апо стол ском пи сму ''Ec cle sia in Euro pa'' го во рио, из ме ђу 
оста лог, о по тре би но ве еван ге ли за ци је Евро пе. Па па је од 2000. 
по чео да го во ри о хри шћан ским ко ре ни ма Евро пе (не кад и о је вреј-
ско-хри шћан ским ко ре ни ма). Све та сто ли ца је сма тра ла да по сле 
ефе мер не ''епи зо де'' с бољ ше ви ци ма тре ба да се по све ти при пре ми 
за ва жни ју бит ку с ви ше ве ков ним не при ја те љем – исла мом, бор-
бе ном ре ли ги јом ко ја об у хва та ви ше вер ни ка и бр же се ши ри не го 
ри мо ка то ли чан ство. Са ве зни ци, од но сно ре а ли за то ри за ми сли су 
на ђе ни и увод не бор бе су по че ле.

Све та сто ли ца упу ћу је, при рас та ка њу по ли тич ких устрој-
ста ва ко ји јој не од го ва ра ју, по зи ве на по што ва ње суп си ди јар но-
сти. Суб си ди ум је на ла тин ском озна ча вао сна жне по моћ не че те. 
Тер мин суп си ди јар ност увео је је зу ит Гун длах и при су тан је у ка-
сни јим ен ци кли ка ма, на ро чи то у ен ци кли ци ‘’Qu a dra ges si mo an-
no’’. Они ко ји се по зи ва ју на суп си ди јар ност сма тра ју да цен трал-
на др жав на власт не тре ба да бу де над ле жна у мно гим пи та њи ма. 
У Ју го сла ви ји су се па ра ти стич ке ре пу бли ке ду го пре одва ја ња ин-
си сти ра ле на суп си ди јар но сти, од но сно са мо у прав ном ре ги о на ли-
зму. На Ко со ву су суп си ди јар ност сма тра ли не по треб ним оду го-
вла че њем. У Вој во ди ни се не ки већ ду го за ла жу за суп си ди јар ност, 
при сва ја ју ћи све ви ше атри бу та др жав но сти и при ча ју ћи о по тре би 
стал ног по твр ђи ва ња ста ту са европ ске ре ги је. Пом пи ду је, ме ђу-
тим, упо зо ра вао да је Евро па ре ги ја већ по сто ја ла – у сред њем ве ку 
и да се ни је до бро по ка за ла.

Кар ди нал Јо зеф Ра цин гер, са да шњи па па Бе не дикт XVI, био 
је за вре ме па пе Јо ва на Па вла II за ду жен за чи сто ћу и од бра ну ве-
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ре. Он је ин си сти рао да сва ки ри мо ка то лик мо ра да има из гра ђен 
вер ски иден ти тет, јер му то омо гу ћу је су прот ста вља ње све му што 
угро жа ва ве ру. (Рат зин гер, Ј., 1985: 35) При хва тио се и при пре ме 
Ва ти ка на за об ра чун с исла мом. По Ра цин ге ру, ислам се од кра ја 
ан ти ке до по чет ка мо дер ног до ба увек по ка зи вао као истин ски не-
при ја тељ Евро пе. (Ра цин гер, Ј., 2003.) Као па па је у пр вој го ди ни 
по сле сту па ња на пап ску сто ли цу одр жао у Ре ген сбур гу пре да ва ње 
о де хе ле ни зо ва њу хри шћан ства. По ње му, у мо дер ном до бу по сто-
је три ета пе де хе ле ни зо ва ња. Пр ва ета па је ре фор ма ци ја, у ко јој је 
ин си сти ра ње да се хри шћан ство вра ти сво јим из во ри ма зна чи ло 
од у ста ја ње од хе лен ске ба шти не. Дру га ета па је раз вој ли бе рал не 
те о ло ги је 19. и 20. ве ка.  Цр ква је оста ла ре зер ви са на пре ма раз во-
ју на у ке, али је на мно ге те о ло ге ути цао ли бе ра ли зам. Тре ћа ета па 
је на сту пи ла с гло ба ли зо ва њем у ко је се укљу чи ла и цр ква. Про-
те стан ти пред ња че у овој ве зи с гло ба ли зо ва њем. Све та сто ли ца 
се тру ди да гло ба ли зо ва њу ути сне свој жиг. У њој се сма тра да је 
Ри мо ка то лич ка цр ква пра во ме сто су сре та гло бал ног и ло кал ног. 
По Дал су, ри мо ка то ли чан ство је спо соб но да одр жи на пе тост из-
ме ђу раз ли чи тих схва та ња, а по Фи не ле ру оно стал но по ку ша ва да 
све ан ти ци пи ра. Ис ти ца но је осе ћа ње по тре бе за но вом те о ло ги јом 
кул ту ре, у ко јој би био ува жен до сег ну ти ни во са вре ме ног ко му ни-
ци ра ња. Сма тра но је да но во ри мо ка то ли чан ство тре ба да са др жи 
ин тен зи ван ди ја лог, по на ша ње ускла ђе но с ре чи ма, стал но ко ри-
го ва ње од но са јед на ко сти и раз ли чи то сти и де ло ва ње у про це су 
ко му ни ци ра ња. Цр кви је и да ље би ло ве о ма ста ло да Кон гре га ци ја 
за еван ге ли зо ва ње на ро да, ра ни ја Кон гре га ци ја ‘’De Pro pa gan da Fi-
de’’, што успе шни је ра ди.

Боф је твр дио да је Цр ква увек би ла на ре пу до га ђа ја, по пра-
ви лу про тив нај ва жних исто риј ских про ме на – про тив ре фор ме 
1521, ре во лу ци је 1789, про тив сло бо де са ве сти, сло бо де ми шље ња, 
про тив де мо кра ти је итд. (Boff, L., 1984: 96) Грч ки те о лог Ка ло ми-
рос је твр дио да је ате и зам по сле ди ца ла жне ‘’за пад не те о ло ги је’’ 
(и ри мо ка то лич ке и про те стант ске) и да је био не по знат хри шћан-
ству Ис то ка. Љу ди на сто је да се по мо ћу ате и зма са кри ју од злог, 
сви ре пог Бо га. По Ка ло ми ро су ће ате и зам не ста ти ка да ор то док си-
ја по бе ди за пад ну је рес. (Ка ло ми рос, А., 1984: 177)

Ка кав је од нос ри мо ка то ли чан ства пре ма Европ ској уни-
ји? Ри мо ка то лич ки те о ло зи пи та ју да ли Евро па мо же да по ста не 
хри шћан ски ја. Под се ћа ју на ре чи Јо ва на Па вла II да Евро па мо ра 
по че ти да ди ше и јед ним и дру гим плућ ним кри лом и да на у чи 
свој ма тер њи је зик, хри шћан ство. За па пу је Рим ср це ко је тре ба 
да снаб де ва здра вом кр вљу оба плућ на кри ла и учи тељ ма тер њег, 
хри шћан ског је зи ка. По ње му, хри шћан ска Евро па мо ра да се об ра-
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чу на са се ку лар ним. Ча со пис ‘’Con ci li um’’ је јед ном свом бро ју дао 
на слов ‘’На нов на чин ми сли ти о Евро пи’’, а на слов бро ја у ча со-
пи су ‘’Com mu nio’’ је ‘’Или Евро па или хри шћан ство’’. (Con ci li um, 
2004; Com mu nio, 2005)

Те шко је са свим раз у ме ти ка ко је мо гу ће да Све та сто ли ца, 
са сво јом сред њо ве ков ном струк ту ром и иде јом о сред њо ве ков ном 
устрој ству као нај бо љем дру штве ном по рет ку, мо же успе шно да 
функ ци о ни ше у са вре ме ној Евро пи и са вре ме ном све ту и бу де је-
дан од ве ли ких европ ских и гло бал них ‘’игра ча’’. 

BoskoTelebakovic

ACTIVITIESOFTHEHOLYCHAIR

Summary
The Va ti can has been a gre at ‘po li ti cal player’ for a long ti me 

even then when it is not vi si ble. Alt ho ugh it do es not ha ve di vi si ons, 
as it was sta ted by Sta lin, it is mo re po wer ful than many of tho se who 
ha ve them. The Holy Cha ir tri es to re act ap pro pri a tely to signs of ti me. 
How suc cessful is it? At first sight, so me po pes se em to be un suc cessful 
po li ti ci ans. They in tro du ced the Va ti can, tho ugh they tal ked abo ut po-
li ti cal ne u tra lity, to the si de of lo sers’ co a li ti ons in both world’s wars. 
The Holy Cha ir did not suf fer se ve re da ma ge, be ca u se af ter the wars 
they ma na ged to ta ke it to the win ners’ si de wit ho ut chan ging the main 
po li ti cal co ur se. The Holy Cha ir has skil lfully en han ced its po wer and 
in flu en ce. Du ring the Se cond Va ti can Co un cil, a church re form and the 
mo der ni za tion of its dog ma and ac ti vi ti es we re tried, but af ter that tra di-
tion was re sto red and the re was a ten dency to link it with mo dern po li-
tics. The Holy Cha ir par ti ci pa ted in the pre pa ra ti ons of the fall of Ber lin 
wall and was in vol ved in the events to fol low the fall. The Va ti can is 
an in sti tu tion co un ted on by Euro pean and glo bal po wer ful pe o ple. The 
Holy Cha ir uses its aspi ra tion to spi ri tual uni ver sa lity to gain a part of 
glo bal po wer for it self. 
Key words: Chri sti a nity, Ro man Cat ho li cizm, the po pe, the Va ti can, po li tics, 

glo ba lism.
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Resume
Ro man Cat ho lic Chri sti a nity was an no un ced in the first cen tu ri es 

of the new era by gi ving pri o rity in ho no ur to the Ro man bis hop (Po pe) 
over all ot her bis hops of the Em pi re. Po pes al so tried to be first in po wer 
la ter. The Bi ble is not a po li ti cal text, but its mes sa ges can be in ter pre-
ted po li ti cally. TheVa ti can has ex cel led in that and has ne ver re no un ced 
go ing in for po li tics. The mo dern Holly Cha ir so cio-po li ti cal doc tri ne, 
for mu la ted at the First Va ti can Co un cil and im pro ved at the Se cond 
Co un cil, has not fet te red con cre te po li ti cal ac ti vi ti es. The Holy Cha ir 
se ems to be afraid of lo sing po wer in the world wit ho ut po licy ma king.

The Va ti can do es not anly re pre sent the Church, but al so the Po-
pe’s sta te with the de ve lo ped di plo macy. The Nun cio, dif fe rently than 
the am bas sa dor, is not only the re pre sen ta ti ve in a fo re ign go vern ment, 
but is al so the con trol ler of Ro man Cat ho lic Church ac ti vi ti es or of mis-
si o na ri es in a fo re ign co un try. Mo ral the o logy has a ro le in shel te ring 
Church po licy. Re li gi o us dog ma talks abo ut ser ving and Va ti can po li ti-
cal doc tri ne abo ut ru ling. 

The Holly Cha ir has been a gre at ‘po li ti cal player’ for a long ti me 
even then when it is not vi si ble. Alt ho ugh it do es not ha ve di vi si ons, as 
it was sta ted by Sta lin, it is mo re po wer ful than many of tho se who ha ve 
them. The Holy Cha ir tri es to re act ap pro pri a tely to signs of ti me. How 
suc cessful is it? It to ok the Church abo ut hun dred years to ‘’di gest’’ the 
con se qu en ces of the French Re vo lu tion. Only the ex pan si on of so ci a-
lism mo ve ment ma de Church see so ci a lism as the main enemy.

At first sight, so me po pes se em to be un suc cessful po li ti ci ans. 
They in tro du ced the Va ti can to the si de of lo sers’ co a li ti ons in both 
world’s wars, tho ugh they tal ked abo ut po li ti cal ne u tra lity. The Holy 
Cha ir did not suf fer se ve re da ma ge, be ca u se af ter the wars they ma na-
ged to ta ke it to the win ners’ si de wit ho ut chan ging the main po li ti cal 
co ur se. Du ring the Se cond World War, the Po pe, frig hte ned by the So-
vi et Union po wer, pro po sed the for ma tion of ‘’sa ni tary cor don’’ aro und 
him. 

The Holy Cha ir has skil lfully en han ced its po wer and in flu en ce. 
Whi le do ing that, it mo re and mo re re lied on the Opus Dei or ga ni sa tion. 
Du ring the Se cond Va ti can Co un cil, a church re form and mo der ni za-
tion of its dog ma and ac ti vi ti es we re tried, but af ter that tra di tion was 
re sto red and the re was a ten dency to link it with mo dern po li tics. The
Va ti can re fu sed to adapt to the chan ged so ci ety and emp ha si zed that 
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so ci ety sho uld adapt to the Church. That pus hed away many be li e vers 
from the of fi cial Church.

The Holy Cha ir par ti ci pa ted in the pre pa ra ti ons of the fall of Ber-
lin wall and was in vol ved in the events to fol low the fall. The Va ti can is 
an in sti tu tion co un ted on by Euro pean and glo bal po wer ful pe o ple. The 
Holy Cha ir uses its aspi ra tion to spi ri tual uni ver sa lity to gain a part of 
glo bal po wer for it self. A new goal has been set: rec hri ti a ni za tion of the 
West and con qu e ring the East.  

* Овај рад је примљен 19. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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