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УвОДНА РЕЧ

Тему овогодишње међународне конференције: Старе и 
нове границе Европе – идентитетска истраживања пре-
дложила је, на самом завршетку прошлогодишње конфе-
ренције 19. новембра 2016. године, наша драга пријатељица 
и уважена колегиница академик Аксинија Џурова. 

Тема је убрзо привукла заслужену пажњу. Промишља-
ње граница као идентитетских оквира, њихове крхкости и 
монументалности, покретљивости и трајности, разнород-
ности и вишеслојности инспирисало је бројне истраживаче 
да, свако из свог угла, допринесу њиховом бољем сагле да-
вању и разумевању.

Пажљиво читање саопштења која су сабрана у овом 
збор нику радова заинтересованом читаоцу ће, без великог 
напора, открити чињеницу да су њихови аутори позивани 
да узму учешће у пројект управо по принципу превази ла-
жења граница: струковних, академских, конфесионалних и 
етничких. 

Захваљујемо се Фондацији Конрад Аденауер на помоћи 
приликом реализације пројекта чији је исход ова конфе-
ренција. 

Владимир Вукашиновић
На св. Николаја Мирликијског,  

2017. године, у Земуну.
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РАсТКО ЈОвИћ

ДИЈАсПОРА И гРАНИЦА –  
ПРАвОсЛАвНА ЦРКвА И ЕвРОПА

Апстракт: Дијаспора представља извор за свеобух-
ватну црквену свест, тј. могућност за Цркву да саби-
ра искуства и матице и дијаспоре, као различитих 
друштвених и духовних простора. сабирање ових 
простора јесте могућност за квалитетнију рефлексију 
на социјалне изазове у свету. Другим речима, Црква 
има могућност да њена свест сабира искуства Истока 
и Запада, старе и Нове Европе. Тако разумевши ства-
ри, долазимо до закључка да дијаспора не може бити 
третирана само „колонијално“ у матици, дакле као 
извор материјалних прихода. Неопходно је на нивоу 
матица-дијаспора отпочети озбиљнији дијалог и раз-
мену, поштујући различитост и омогућавати разно-
ликост хришћанског израза на обострану корист све-
обухватне црквене свести.

Кључне речи: матица, дијаспора, колонијална свест, 
демократија, плуралистичко друштво, јерархија, био-
етика

Свеобухватна и колонијална свест
Рано хришћанство је наступало у оквирима једне гло-

балне империје стварајући своје обрасце у покушају да до-
несе и пружи другачији поглед на свет. хришћанство се из 
Палестине преселило на глобалну сцену долазећи у јевреј-
ску дијаспору и преносећи јеванђеље на глобалном језику 
оног доба. Оно свој живот није започело затварајући се у 
оквире Палестине, позивајући се на славну прошлост - оно 
је опстало пре свега услед отварања и снаге да упије у себе 
све оне позитивне елементе ондашњег Царства. Метафо-
рички, говорећи о развоју хришћанства можемо рећи да је 
рурална Палестина изашла из себе и урбани центри Импе-
рије су постали базе за ширење.
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Апостол Павле, као најзначајнији мисионар раног хриш-
ћанства, био је и сâм рођен у дијаспори, што му је омогућа-
вало већу флексибилност у мисији. Његов матерњи језик је 
био грчки, а живот у метрополи која је била домаћин фило-
софских школа и велике јеврејске заједнице, помогла му је 
да буде осетљивији за евангелизацију различитих култура.1 
сплетом историјских околности, Јерусалим је врло рано на-
пуштен (матица) и територијално, али и теолошки - док је 
дијаспора постала носилац хришћанске поруке. Победа ди-
јаспоре десила се симболично на Апостолском сабору када 
је одлучено да бити хришћанин значи да се и не мора бити 
обрезан. Ово је изнедрило прву „револуцију“ у Цркви, јер је 
довело до напуштања обрезања. Разумевање хришћанства 
од тог тренутка је полицентрично. Јудаизам није постао нор-
ма како би се кроз његове оквире ширила хришћанска по-
рука чиме би се дошло до одређене врсте глобализма мати-
це, али и централизма. силазак светог Духа на апостоле 
педесет дана по христовом васкрсењу донео је различите 
језике. Колективни идентитет апостола биће де-центра ли-
зован, тј. њихови идентитети ће бити дефинисани у контек-
сту њихових различитих локација и различитих људи са ко-
јима ће се сусрести у својој мисији – постаће полицентри-
чан. више нема централног места, нема једног језика, нема 
једног ауторитативног седишта моћи.2

Овај ранохришћански пример, на самом почетку текста, 
има за циљ да наговести колико постојање дијаспоре данас, 
може представљати велику шансу и могућност за матицу: да 
много научи и стекне искуства и боље увиде. Наша Црква у 
Западној Европи и сАД чини готово незнатну ма њину. Ме-
ђу тим, управо тај статус мањине у савременим дру штвима 
Запада представља ресурс знања за саму матицу. Другим ре-
чима, да ли је дошло време да Црква у матици озбиљно схва-
ти своју дијаспору, не више као једну привремену заједницу, 
него сталну заједницу од које има могућ ности да научи, а не 
само да јој намеће свој модел понашања. Питање које нам се 
поставља јесте, у ком смислу и на који начин Православна 
дијаспора, која се бори да нађе своје ме сто на Западу, може 
прелазећи границе старе и Нове Европе, старог и новог све-
та, да помогне матици и другачијем разумевању Цркве: уре-
ђењу њеног унутрашњег и спољаш њег живота. 

1 Werner Kahl, “Migra-
tion in the Perspective 
of Early Christianity,” 

Reforming Theology 
Migrating Church 

Transforming Society:  
A Compendium for 

Ecumenical Education, 
ed. Uta Andrée,  

Benjamin Simon,  
Lars Röser-Israel,  

Missionshilfe verlag: 
Hamburg, 2017, 177.

2 Растко Јовић, 
„хришћанска култура 

субверзивности“, 
Религијска култура, 

прир. Драгољуб Б. 
Ђорђевић,  

Лесковачки културни 
центар: Лесковац, 

2015, 132-156
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УНУТРАШЊИ ДИЈАЛОГ
1. Јерархијска структура

Православна Црква са својом крутом структуром често 
може подсећати некога са стране на нека давно прошла дру-
штвена уређења. Јасна хијерархија, контрола, субординација 
– све су то делимично одлике наше црквене стварности. Ка-
да се погледа историјско искуство наше Цркве, постаје јасно 
да она у матици и није имала много могућности да упозна 
неке друге системе, сем ауторитарних. Искуство демо кра-
тије на нашим просторима, у мањој или већој мери, није 
било дуговечно. Када се погледа период од 1804. године до 
сада, лако можемо уочити друштвене околности у којима је 
Црква опстајала, као и однос који је имала са државом.3 Од 
укупно 213 година, искуство демократије може се свести на 
период од 1903-1912; 1934-1941; 2000-2017: тј. укупно 33 године.

сасвим супротно пак, у Европи дијаспора већ дуго има 
искуство плуралистичког друштва. Демократија је много 
дуже присутна и искуство дијаспоре јесте искуство живота 
у уређеним државама. Од свог оснивања, епархије у Запад-
ној Европи већ 50 година имају могућност да упознају дру-
гачији систем уређења. Још значајнији је случај са дија спо-
ром у сАД, која има искуство једног другог живота више од 
100 година. Чини се да нашу предност нисмо у стању да ис-
користимо, наиме – црквена стварност на Западу иде неко-
лико година испред наше стварности у матици. стога има мо 
изузетну прилику да уочимо проблеме са којима се хриш-
ћанство суочава на Западу и са којима ће се матица суочити 
врло брзо. То је уједно и шанса да учимо на грешкама и ства-
рамо боље стратегије. 

У случају србије, кратко искуство демократије помогло 
је развитку црквене свести која функционише на темељима 
субординације и моћи. Инерција овакве свести посебно је 
уочљива у времену релативне демократизације која креће 
почетком 90их година прошлог века. Друштвено лабављење 
чврстих стега истовремено неће довести до истоветних про-
цеса у Цркви. Теологија личности у нашој средини довела је 
до разумевања слободе и заједнице као интегралних делова 
црквеног живота, али је истовремено на структуралном ни-
воу дошло до онтологизације структура епископо-монизма, 

3 Slobodan G. Marković, 
„Klerikalizam u Srbiji: 
privid ili stvarnost“, 
Crkva i država, prir. 
Đorđe vukadinović, 
Slobodan Antonić,  
Nova srpska  
politička misao:  
Beograd, 2007, 63-75
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која је улогу епископа и богословски зацементирала у окви-
ре моћи и власти.4 Као што у матици Црква ради на учврш-
ћивању епископо-монизма, дотле истовремено исказује бо-
јазан због недостатка истог таквог богословског разумевања 
на територијама ван матице. Немогућност сличног по сто-
јања Цркве на територији Западне Европе или сАД третира 
се као немогућност аутентичног црквеног организовања. 
Незгода стратификације по систему субординације доводи 
до стратификације Црква унутар себе са развијеном адми-
нистрацијом што има за тенденцију да она буде центрипе-
тална и аутистична. Поделе и сепарације унутар Цркве че-
сто служе као модел понашања и према спољњем свету,5 што 
заправо отежава Њену мисију. 

2. Лаички апостолат
Последица развијеног црквеног система у матици, до-

води до раскорака између црквене јерархије и богослова. 
Овакав развој догађаја носи у себи опасност да претвори 
теологију у затворену и самодовољну интелектуалну дис-
циплину. Теолог не може само да се бави самим собом, или 
само проблемима друштва у којем живи, а да истовремено 
није заинтересован за Цркву, а нити Она за њега. Ово је по-
себно видљиво унутар црквеног живота, где поруке еписко-
па и православних теолога имају своје различите динамике. 
сличан раскорак се примећује и на пољу православног бого-
словља наше помесне цркве: у матици и дијаспори. Док је 
епископо-центрична тенденција присутна и у матици и у 
дијаспори, дотле се богословски проблеми и искуство доста 
разликују. Па ипак, сведоци смо да теолози много лакше 
прелазе границе старог и новог света, уче на разменама, ка-
ко би задобили пуноћу православне „свести“.

Томе у прилог нам могу сведочити акције православних 
теолога у дијаспори, као што је питање ђакониса у право-
славној цркви или документ православних теолога о пи-
тању сведочења и мисије Цркве у савременом свету који је 
био послат на заседање на Криту прошле године.6 Али исто 
тако, сведоци смо групе богослова који се занимају сасвим 
другим питањима која извиру из њиховог контекста, а не 
представљају увоз проблема из матице (суочавање са демо-
кратијом, политичко богословље, сексуалност и теологија и 

6 “Some Comments by 
Orthodox Missiologists 

on “The Mission of the 
Orthodox Church in To-
day’s World” document” 
https://www.academia.
edu/26833426/SOME_

COMMENTS_BY_OR-
THODOx_MISSIOL-

OGISTS_On_The_Mis-
sion_of_the_Ortho-
dox_Church_in_To-

days_World_document 
прегледано: 29.12.2017.

“Orthodox Liturgists Is-
sued a Statement оf 

Support for the Revival 
of the Order of Deacon-

ess by the Patriarchate 
Of Alexandria,” https://

panorthodoxcemes.
blogspot.rs/2017/10/or-

thodox-liturgists-is-
sued-statement-of.html 
прегледано: 29.12.2017.

4 Rastko Jovic,  
“Theology with a  

Human Face,” Journal 
Of Eastern Christian 

Studies Volume 69:1-4, 
2017, 167-180

5 Cyril Hovorun,  
Scaffolds of the Church: 
Towards Poststructural 

Ecclesiology (Kindle  
Location 3981). Cascade 

Books, an Imprint of 
Wipf and Stock  

Publishers. Kindle  
Edition, 2017.



ДИЈАСПОРА И ГРАНИЦА – ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА И ЕВРОПА | 15

сл.). Дакле, теме којима се баве теолози у дијаспори, а које 
осликавају њихову друштвену стварност (која још увек није 
слична нашој) могу бити ресурси за нашу будућност.7 Дру-
гим речима, све нам ово говори да учешће теолога јесте при-
лика за Цркву да буде аутентична у својој поруци, омогућа-
вајући члановима Цркве да своје таленте реализују на оп-
шту корист. 

ИЗВАН ЦРКВЕ
1. Плуралистичко друштво
Црквене заједнице у дијаспори су веома мале те стога 

оне имају посебну оптику, тј. њихова брига јесте: „Како сте-
ћи глас у друштву у којем си мањина?“ Ово је посебно зна-
чај но јер ова оптика би требало да и нама отвара врата за 
будућност која долази - време када ћемо не само реално, не-
го и формално постати мањина у самој матици. За сада по-
писи становништва у србији дају слику о номиналном бро-
ју Православних верника, док озбиљнија истраживања по-
казују углавном другачије стање. Православна Црква на 
Западу задржава веома уникатну позицију у „пост-хриш-
ћанској“ ери, пре свега зато што она боље него било која 
друга Западна конфесија, зна шта значи бити бескућник и 
немоћан – што су основна обележја нове хришћанске дија-
споре.8

Плуралистичко друштво је болно искуство за цркве, 
посебно за ексклузивну еклисиологију. Не тако давно, Бого-
слови који су писали о Цркви, писали су из позиција Импе-
рија којима су припадали – где је само припадање Империји 
подразумевало и припадање Цркви.9 Моменат када су не-
стале Империје, као нпр. Руска, довели су у питање и саму 
идеју: шта то значи бити члан Цркве? Шта је Црква у свом 
друштвеном изразу? Данашње плуралистичко друштво је-
сте нови изазов пред Црквом, јер доноси нова питања: „Шта 
то значи бринути се за спасење свих у друштву које није тра-
диционално или хомогено, него састављено од различитих 
религија, култура, раса, етницитета…а који сви захтевају да 
буду признати?“10 Такође, у мултикултуралним друштвима 
Запада, Православна Црква се бори да буде препозната и 
призната, тј. да јој се дозволи да својим присуством обогати 
друштвени простор. Да ли смо спремни да исто понудимо 

8 vigen Guroian,  
“The Problem оf аn  
Orthodox Social Ethic: 
Diaspora Reflections,” 
Journal of Ecumenical 
Studies 21:4, 1984, 721.

9 Cyril Hovorun,  
Meta-Ecclesiology: 
Chronicles on Church 
Awareness, Palgrave 
Macmillan: New York, 
2015, 104-105

10 Emmanuel Clapsis, 
Orthodoxy in  
Conversation: Orthodox 
Ecumenical  
Engagements, WCC 
Publications, Holy 
Cross Orthodox Press: 
Geneva/Brookline, 
2000, 127.

7 Georgios vlantis, “The 
Changing World as 
Challenge to the 
Churches: An  
Orthodox Perspective,” 
Reforming Theology  
Migrating Church 
Transforming Society:  
A Compendium for  
Ecumenical Education, 
ed. Uta Andrée,  
Benjamin Simon, Lars 
Röser-Israel,  
Missionshilfe verlag: 
Hamburg, 2017, 265-272



16 | РАСтКО ЈОВИћ

другим верским заједницама на нашем сопственом терену, 
у матици? Другим речима, да ли је дошло време да Црква 
озбиљно схвати своју дијаспору, не више као једну привре-
мену заједницу, него сталну заједницу од које има могућ-
ности да стиче искуство, а не само да јој намеће свој модел 
понашања као норматив.

Етнички принцип који је у матици толико важан и који 
непрестано долази до изражаја, на Западу бива ослабљен 
увек када имамо искуство „конвертита“, тј. оних који су при-
мили православље, а долазе из различитих етничких среди-
на. Њихово присуство освежава Цркву и чини је свесном да 
нација не мора и није увек конститутивни елемент Право-
славне вере – него Православље свој израз може имати и 
као немачко, аустријско, пољско…а то за собом повлачи нове 
културне изразе који следују овим посебностима: појање 
које не мора бити византијско, црквена архитектура која не 
мора бити каква је била, иконопис који тражи да на бољи 
начин изрази уметника и његову културу…и сл. 

2. Етичка питања
Биоетички изазови, као и друге врсте етичких или мо-

ралних проблема, укажу повремено на крајње несналажење 
Цркве. Несналажење се огледа повремено у неодмереним 
иступима и изјавама појединих црквених великодостојни-
ка. са једне стране ово показује несналажење пред изазови-
ма, али и неспремност да учимо од дијаспоре. готово гро-
тескно изгледа када Црква у матици напада поједине етичке 
појаве на Западу, одајући утисак о немогућности суживота 
са оваквим тенденцијама, а истовремено заборавља да та 
иста Црква у дијаспори са њима живи годинама, некад и 
деценијама – без већих проблема. Довољно је узети за при-
мер оне најекстремније изазове, како се они код нас веома 
често перципирају: питање параде поноса, истополне зајед-
нице, еутаназија и др. Ово не значи да је Црква приморана 
да прихвати све што јој се намеће у једном друштву, али је-
сте позвана да користи језик који јој омогућава да на прави 
начин комуницира Њену поруку свету: верујућима, али и 
онима који то нису. Управо дијаспора представља ресурс за 
истанчанију и прецизнију употребу језика у сусрету са из-
азовима, које је она одавно искусила или већ живи. 
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Опасност коју Црква мора да избегне јесте да поседује 
колонијалну, али не и свеобухватну свест. свеобухватна 
свест подразумева сабрање матице и дијаспоре, искустава 
једног и другог живота и њихово вредновање. Колонијална 
свест пак подразумева да ми игноришемо стварност дија-
споре и црпимо наше искуство само из матице и њу чинимо 
нормативом „православља“. Овакве тенденције, без свео-
бухватне црквене свести, матице и дијаспоре, старе и Нове 
Европе, представљају извор не-аутентичности црквене по-
руке. следствено томе, долазимо до немогућности да цркве-
на свест прихвати другост другога, а то јесте прихватање 
саме дијаспоре као другог ентитета са допуштањем свих ње-
них посебности. свеобухватна црквена свест би подразу-
мевала стога један другачији језик, другачији дискурс у су-
дару са етичким проблемима за који колонијална свест не-
ма довољно разумевања. 

3. Међурелигијски дијалог 
Укључивање и бољи дијалог унутар себе, матица-дија-

спора, омогућиће свакој локалној Православној Цркви да 
избегне опасност елитизма. На Западу имамо искуство нпр. 
да одлуке са екуменских састанака већина протестаната ко-
ристи како би упознала верне, преко црквених општина, о 
свим битним моментима споразума и њиховој импле мен-
тацији. Православни екуменске састанке готово да држе у 
тајности, а саме теме су у већини случајева непоменуте, што 
само доводи до мистификације самог дијалога, његове зло-
употребе, негативне интерпретације или пак потпуне неза-
интересованости већине верујућих у нашим црквама. Тако 
се често чини да у нашем контексту, међурелигијски дијалог 
може донети више штете него користи, јер је непрестано 
оптерећен мистификацијом и оптужбама: о „издаји“ право-
славља, „издаји“ вере, „издаји“ традиције и слично.

Учешће у дијалогу на Западу са друге стране за Цркву у 
дијаспори је јединствена прилика да се Црква покаже по сто-
јећом на њиховој сцени. Такав вид присуства је од суштин-
ског значаја, те је питање неучешћа готово неприхватљиво.11 

11 Растко Јовић,  
„Екуменизам:  
недоходници времена“, 
Српска теологија  
данас 2016,  
Православни  
Богословски  
Факултет:  
Београд, 2017, 11–18
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ЗАКЉУЧАК

свети Фрањо Асишки је говорио, „Проповедај увек, а 
ако је неопходно користи и речи.“ Најбоља проповед је жи-
вотом и делима. Данас имамо друштво које је изгубило спо-
собност да каже: „Ово је истина за нас.“ Да бисмо стекли 
могућност да као Црква кажемо „ово је истина за нас“, не-
опходно је да радимо на аутентичности, која би наше по-
руке чинила валидним. Пре свега, колико су структуре и 
односи које градимо унутар Цркве, уистину блиски прокла-
мованим вредностима Царства Божијег. 

симболично говорећи, граница између старе и Нове 
Европе данас, јесте граница која се црта квалитетом хране. 
Последњи скандал у ЕУ открио је да произвођачи из Запад-
не Европе праве различиту храну по квалитету, за Источно 
и Западно тржиште.12 Замишљена граница хране открива 
колонијални менталитет унутар саме ЕУ. Метафорично, не 
делећи исту храну, не делимо ни исти живот. Црква у свом 
постојању, матица-дијаспора, одавно прелази границе ста-
ре и Нове Европе имајући могућност да буде алтернатива 
свету у којем живи, тј. да превазилази „колонијални мента-
литет.“ Неопходно је на нивоу матица-дијаспора отпочети 
озбиљнији дијалог и размену, поштујући различитост и омо-
гућавати разноликост хришћанског израза на обострану 
корист свеобухватне црквене свести. 

„Кредибилитет Црквене поруке у политичкој арени не 
зависи од тога шта Црква прокламује да јесте, него од онога 
што Она ради. Њена пракса даје аутентичност Њеној пору-
ци, а не обрнуто“.13 Дијаспора представља извор за свеобух-
ватну црквену свест, а не само материјални извор у ко лони-
јалном смислу. Другим речима, Црква има могућност да ње-
на свест сабира искуства Истока и Запада, старе и Нове Ев-
ропе – њена свест јесте могућност превазилажење граница. 

12 https://www.
theguardian.com/

inequality/2017/sep/15/
food-brands-accused-

of-selling-inferior-
versions-in-eastern-
europe прегледано: 

29.12.2017.

13 Clapsis, Emmanuel, 
„Politics and Christian 

Faith” The Greek 
Orthodox Theological 

Review 37:1-2, 1992, 103.
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ЗЛАТКО МАТИћ 

гРАНИЦЕ ЦРКвЕ У гЛОБАЛИЗМУ
(сТАРИ) ЕКЛИсИОЛОШКИ ИДЕНТИТЕТИ И  

(НОвЕ) гРАНИЦЕ ЕвРОПЕ1

Апстракт: Циљ рада је промишљање питања граница 
Цркве у савременој православној и римокатоличкој 
еклисиологији, а у контексту плуралистичког друшт-
ва, које се описује терминима „отвореног мора“, „ето-
са лутања“ и превазилажења свих ограничења. гло-
бализацијско брисање сваке приче о полису, држави, 
краљевини, постојаној отаџбини или постојаном гра-
ду, поставља теологе пред сасвим нову ситуацију, у 
којој треба да нађу место у цивилизацији која глоба-
лизује простор, чинећи га виртуелним. Такав свет 
представља ипак позитивну провокацију Цркви, која 
је дужна да снагом послања страдалног христа, chrό-
nos овог духовног изазова преобрати у kairòs одгово-
ра, који би се кретао у смеру преображавајућег ин-
кор по рирања поменутих предиспозиција савремене 
духовности на прогресиван, а не, као до сада, агреси-
ван или регресиван начин. На тај начин, управо би 
савремена социо-политичка и религиолошка ситуа-
ција у Европи битно допринела превазилажењу поје-
диних еклисиолошких ограничења од којих пати са-
вре мена теолошка мисао (националистичке границе, 
проблем еклисијалног идентитета других, итд). 

Кључне речи: упоредна еклисиологија, границе Црк ве, 
глобализам, плурализам.

Увод 
Промишљање идентитета у контексту плуралистичког 

друштва и европског простора посебно се актуелизује не-
давним политичко-култоролошким дебатама2 али и кон-
кретним друштвеним акцијама широм старог континента 
(мигрантска криза, Brexit, каталонски референдум). Осим 
на социо-политичком плану, идентитетска истраживања су 

1 zmatic@bfspc.bg.ac.rs 
Аутор је доцент на  
катедри Догматике  
са упоредним 
богословљем  
на ПБФ БУ. 

2 На пример  
контроверза око 
стицања 
држављанства  
(ius soli) у Италији или 
међународни конгрес 
Rethinking Europe  
(Ripensare l’Europa: 
contributo cristiano  
al futuro dell’Ue)  
у организацији  
Commissione degli  
episcopati della Comu-
nità Europea (Comece), 
27–29. 10. 2017. 
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реактуелизована и на богословском нивоу. Како излазак пра-
вославних Цркава на сложено и непредвидљиво поље еку-
менског дијалога, тако и унутрашња питања њиховог једин-
ства пред претњама јереси аутокефализма, учинила су про-
блематику идентитета Цркве актуелнијом него икад. Раз-
личита дешавања која су пратила сазивање и одржавање 
прошлогодишњег Критског сабора, као и ток православно-
римокатоличког билатералног дијалога, потврђују нам по-
менуту тезу о савремености проблема идентитета Цркве на 
отворен, директан и болан начин. 

У нашем истраживању ћемо озбиљно анализирати став, 
према коме су дубоке историјске промене, које су се брзо 
издешавале током последњих неколико деценија, учиниле 
да су идентитети данас неупоредиво више флуидни, него 
што су икад били. глобализација указује на читав низ фак-
тора који условљавају нови израз идентификације Цркве, 
који потражују еклисиологију која озбиљно узима у обзир 
поменуту флуидност, еклисиологију која ће бити отворена, 
in via и више „син-одална“ у буквалном значењу овог тер-
мина. Такво преиспитивање би могло указати не на потребу 
измишљања нових еклисиолошких идентитета, него на пре-
формулацију, преосмишљавање, али и на унутарцрквено 
преображавање већ постојећих предањских еклисијалних 
парадигми. На тај начин би се испунио основни задатак 
хриш ћанског догматског или систематског богословља, који 
се своди на христов позив апостолима да захвате дубље у 
ризнице сопственог Предања: „Duc in altum“ (Лк 5, 4). 

Узимајући у обзир ове методолошке претпоставке, наш 
рад ћемо поделити на неколико целина. Најпре, у основним 
цртама, представљамо једно могуће богословско ишчи та-
вање савременог плуралистичког друштва, као изазова и 
шансе за идентификацију Цркве. Након тога ћемо понуди-
ли сопствену визију места и улоге Цркве у њему, њено ново, 
а предањско одређење и указати на евентуална идентитет-
ска ограничења, да бисмо на крају понудили систематска 
запажања о реалном и актуелном призиву Цркве на сведо-
чење данас. 

1. Црква у атмосфери плурализма
свеобухватна глобализација, оштро подводећи под знак 

питања све врсте граница, почев од оних конститутивних, 
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категоријалних (временских и просторних), истовремено 
релативизује и сам појам идентитета. Управо питање иден-
титета, које се све више дефинише као криза идентитета, 
обележава савремено друштво, али и све Цркве и њихове 
теологије.3

„Тренутно живимо у супер-нови, некој врсти галопи-
рајућег плурализма, на духовној равни“,4 подсећа нас Чарлс 
Тејлор. свет се све више представља као отворено море, а 
све мање као чврсто тло. Почиње да преовладава етос лута-
лице, а не човека везаног за посед, земљу. Зато је ово друшт-
во чији је херој поново Одисеј, прецизније Дантеов Одисеј 
– Уликс, из 26. певања Пакла, а не више Аврам5. Наспрам 
Аврамовог усмереног кретања, поклоничког путовања – хо-
до чашћа ка новој земљи, стоји бесциљно лутање дантеов-
ских Уликсових, савремених наследника. Аврамовом кре-
тању ка земљи обећаној, насупрот стоји глобализацијско 
брисање сваке приче о полису, држави, краљевини, посто-
јаној отаџбини или постојаном омеђеном граду. Надаље, 
пропаст филозофских, политичких, социолошких, етичких 
и религијских сигурности, које су праћене депресијом на-
кон пуцања оптимизма после пада Берлинског зида, дости-
жу врхунац у кризи наде. Одбацивши прошлост (предање6), 
изгубивши (наду у) будућност, човек остаје у временском 
вакууму, не може ни напред, ни назад. Као што је просторну 
димензију дезавуисао кроз наведени етос луталице, тако 
временску категорију враћа у зачарани циклус безизлаза и 
античке трагедије, ишчезнућем наде и појачањем страха.

Управо представљене координате савремене цивили-
зације, откривају нам једну од најважнијих карактеристика 
савремених идентитета, а то је да су они у настајању, у про-
цесу, да нису унапред или апсолутно утврђени, да нису дог-
матизовано непроменљиви, него комуникативни и рела-
тивни, а да су њихове границе „немирне“.7 Идентитети се 
формирају у међуопштењу мноштва атрибута, па тако и у 
мешању ограничења, надилажењу лимеса, комбинацији гра-
ницâ. Тако се европски идентитет, на пример, по преи мућ-
ству разуме као отворен8 и плуралан (Дерида), као интерак-

3 Уп. D. Kovačević, 
„Kršćanski identitet  
u otvorenosti drugima  
i drukčijima“, Diacoven-
sia 25 (2017) 1, 145–159.

4 Č. Tejlor, Doba 
sekularizacije, Albatros 
plus, Službeni glasnik, 
Beograd, 2011, 301.

5 Уп. I. Sanna, „Il vescovo 
di fronte alle sfide della 
postmodernità“, у  
A. Montan (ed.), Vesco-
vi. Servitori del Vangelo 
per la speranza del mon-
do, Lateran University 
Press, Roma, 2005, 
401–424, 404. Аутор се 
позива на Е. Левинаса 
у коришћењу и дели-
мичном тумачењу ове 
паралеле, иако зна да 
постоји и поређење 
Уликса и Мојсија, 
контраста њиховог 
деловања пред иза зо-
вима непредвидљивих 
морских валова, код 
једног, и монотоне 
непроменљивости 
пустиње, код другог 
историјског дива.

6 О сложености 
ка те горије предања и 
његовог аутентичног 
чувања и преношења, 
види З. Матић, „свето 
Предање у богословљу 
Ива Конгара: 
критички осврт“, 
Црквене студије 11 
(2014) 181–198.

7 Управо тако, „ 
Немирне границе  
модерности“, Ч. Тејлор 
именује једно од 
поглавља свога  
класика Доба  
секу ла ризације  
(цит, 722–739).

8 Уп. I. Sanna, „L’identità aperta“, I. Sanna (ed.), I fondamentalismi nell’era della 
globalizzazione, Edizioni Studium, Roma, 2011, 239–252.
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тиван и дијалектичан, „kao nešto što nije ni jedinstveno, ni 
homogeno, niti ima jasno određene granice (…) nego je u osnovi 
ambivalentno, višeslojno i višedimenzionalno, ima neodređene 
i fluktuirajuće granice“.9

 Да ли је описани сплет околности и претпоставки по 
дефиницији опасан по црквене идентитете, по еклисијалне 
заједнице, посебно ако се оне схвате као фиксирани, ста-
билни и схоластички дефинисани супстанцијални ентите-
ти? Да ли је скицирано стање еклектистичка претња јасном 
и логички одређеном процесу идентификације Цркве (А=А, 
А≠в), или се ради о идејном конгломерату у коме се губи 
свака идентификација као ограничење? Или је, можда, ова-
ко универзално разводњена ситуација истовремено шанса 
за црквене заједнице да и саме крену у озбиљна идентитет-
ска истраживања? Може ли се и о Црквама говорити као о 
реалностима у постајању, као „динамичким идентитети-
ма“,10 упркос катихетским ставовима који им прилазе као 
трајним, богооткривеним и непроменљивим стањима? Шта 
се, дакле, дешава са еклисиологијама у цивилизацији која, 
као што смо то у основним цртама показали, глобализује 
простор и вакуумира време, чинећи их виртуелним? 

2.  Досадашњи покушаји успостављања еклисиолош-
ких идентитета – регресивна и агресивна парадигма 

Постоје многобројни еклисиолошки одговори на иза-
зове и дилеме модерне епохе. Из историје Цркве лако се мо-
жемо обавестити о могућим и већ примењиваним парадиг-
мама реакција Цркава на изазове новог света, новог порет-
ка. Најважнији резултати произашли из тих сучељавања, 
своде се на два метода: први је регресиван, а други агреси-
ван приступ изазову света у коме Цркве постоје. Еклисио-
логије римокатоличке Цркве xIx и прве половине xx века, 
пројављују свој моно-парадигматични приступ свету. страх 
пред изазовима света који је почео екстремно брзо да се ме-
ња, утицао је на жељу за осигурањем, за сигурношћу, која се 
остварила у ексклузивистичкој, институционално („с ви-
ше“, силазно, дисцендентно) наметнутој тријумфалистичкој 
еклисиологији, која је желела да „врати сат уназад“, јер је у 
изазовима друштва видела само радикални релативизам. У 
оваквој (ре)акцији еклисијалних центара пољуљане моћи, 

9 Уп. S. vrcan, „Evrop-
ski identitet – neke 

ključne dileme“, Revija 
za sociologiju 36 (2005) 

1–2, 7–21, 11. 

10 Израз који користи 
Мишел Басан (Michele 

Bassand), описујући 
европски културни 

идентитет.  
Уп. Б. стојковић, 

Европски културни 
идентитет, Београд, 

20082, 24.
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ту паничну жељу за осигурањем, за избегавањем ризика, 
тежњу да се побегне од односа, од дијалога, потребу да се 
обезбеди сигурност, ту вољу за моћ и недодиривост екли-
сијалног бића у свету, назвали бисмо чак про-фундамен-
талистичком (потенцијално фундаменталистичком) екли-
сиолошком тенденцијом.11 Други ватикански концил мења 
стање ствари, али, „иронично, може се рећи да се Црква, 
управо онда када се чинило да коначно отвара своја врата 
модерном свету, нашла пред светом који је себе разумео као 
постмодерни“.12 Зато се поставља питање рецепције чак и 
једне библијски утемељене, неупоредиво отвореније од прет-
ходних речи о Цркви, као што је то концилска communio 
еклисиологија. Релациона природа жељенe концилске екли-
сиологије врло брзо је спутана, честим ауторитативним 
интервенцијама магистеријума (Конгрегација за доктрину 
вере), са наметнутим монолошким ерминевтичким начелима 
(Dominus Jesus, Communionis notio, Nota о сестринским Црк-
вама). Изворно дијалошко пролеће преметнуло се у зиму 
униформисаних новодогматизованих еклисиолошких мо-
дела. 

Што се тиче еклисиолошких система православне Цркве, 
можемо рећи да њих прате феномени који такође могу ука-
зивати на интровертне и национално локализоване тенден-
ције, које би се, приликом евентуалног склапања социо-по-
литичких предуслова, могле испољити антицрквено. О екли-
сиолошком идентитету православља није се ни промиш-
љало све до настанка екуменског покрета и потребе да се 
афирмативно, а не само негирајућим поступком, изложи 
одговор на питање специфичне разлике Православне Цркве 
и њених граница. На површину је, тако, испливао проблем 
еклисиологија са етно-префиксима, али и својеврсна ауто-
кефалистика еклисиологија, чији се резултат видео непо-
средно пред почетак Критског сабора прошле 2016. године. 
само две године пре тог догађаја, на једном црквеном на-
учном скупу у Пожаревцу, савремени грчки теолог, ставрос 
Јагазоглу, отворено је и без устручавања говорио баш о „фун-
даменталистичким тенденцијама“ у православној еклисио-
логији.13 Евидентна је стидљива пројава дијалошког и еку-
менског духа, који се усмерава ка антизападњаштву, затим, 
као последица тога, протежирање провинцијалистичког 

11 Овај део нашег 
истраживања 
базирамо на 
закључцима које смо 
извели у З. Матић, 
„Фундаменталистике 
тенденције у  
енциклици Quanta 
cura“, Теме 2 (2014) 
855–876.

12 G. Mannion, 
Ecclesiology and 
Postmodernity. 
Questions for the Church 
in Our Time,  
Collegeville, Minnesota, 
2007, 28–29.

13 Уп. с. Јагазоглу, 
„Криза саборности 
– бирократско 
схватање 
еклисиологије и 
проблем заједнице и 
саборности Цркве 
данас“, у З. Матић 
(ур.), Црква као икона 
Свете Тројице. 
Богословски симпосион 
поводом јубилеја 
Епархије браничевске 
(Пожаревац, 18–19. 
октобар 2014), 61–84, 62.
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погледа на свет око себе, изолационизам и фрагментарност, 
све до рак ране православља – националистичке самодо-
вољности. Ако и нема јасних одредби интегрализма као 
жеље за опипљивом политичком моћи у друштву, неминов-
но бележимо то да и православна Црква тражи одређене 
привилегије, како би била утицајна у друштву (верска на-
става, свештенство у затворима и војсци, учешће у управ-
ним одборима средстава масовне комуникације, итд). Мог-
ли бисмо рећи да је макар једна истина евидентна: још увек 
се са носталгијом помињу срећна времена средњег века, че-
му се лако придодаје и сан о повратку у ту епоху, у век моћне 
Цркве. Овакво држање има за последицу површан приступ 
савременом свету, непознавање његових корена и немогућ-
ност адекватног и равноправног дијалога са њим. Поменуте 
јереси етнофилетизма и аутокефализма стварају затворене 
еклисиологије, доводе до централизације црквених управ-
них тела, чији носиоци нису у стању да воде дијалог са све-
том. Једноставно, почиње да преовладава дух провинци-
јализма, паланке и гета. Иако се акцентовање локалних ре-
алности уклапа у постмодерни начин размишљања, што би 
претпостављало да православна еклисиологија има могућ-
ности адаптације (aggiornamento), мост није направљен, јер 
је локално реално само када је отворено за друге, различите 
и многоструке локалности. Православна еклисиологија 
киноније, дакле, слично католичкој communio еклисио ло-
гији, прилично је анемична, у многим реакцијама званичне 
црквене управе деформисана у своје супротности (у еклисио-
логију нације, или универзалистичку и централистичку) или 
сведена на непрепознатљивост и анонимност. У срединама 
у којима се, захваљујући активностима епископа који су на-
клоњени кинонијској визији Цркве, тежи да се она и прак-
тично пројави, такве активности буду кратког даха, јер се 
своде на рад „слободних стрелаца“ (Евдокимов), или теоло-
га у улози кловнова из Кјеркегорове метафоре о циркусу и 
селу.14

Поменута криза није само продукт плурализма, није 
тек споља „упала“ у Цркву. Она се у свим теолошким вари-
јацијама, како католичке, тако и православне еклисиологије, 
може описати, готово дефинисати, као страх од губитка 
сопственог ја, одакле следе одбрамбене реакције (суборди-

14 Уп. З. Матић, 
„сведочење  

православног 
богослова данас“, 

Саборност —  
теолошки годишњак 2 

(2008) 291–294.



ГРАНИЦЕ ЦРКВЕ у ГЛОбАЛИзму | 25

нација локалног, другог, различитог, плуралног) и затварање 
у сопствене границе смртне сигурности. 

3.  Прогресивна парадигма односа Цркве и света: 
предлог једне син-одалне еклисиологије

свет у коме живимо, то сваки теолог верује и исповеда, 
представља ипак позитивну провокацију Цркви, која је ду-
жна да снагом послања страдалног христа, chronos овог ду-
ховног изазова преобрати у kairòs одговора, који би се кре-
тао у смеру преображавајућег утеловљења поменутих пре-
ди спозиција савремене духовности на прогресиван, а не, 
као до сада, агресиван или регресиван начин. Која би то би-
ла прогресивна еклисиологија? 

Покушај да се на питање проналажења нове еклисио-
лошке парадигме једнозначно одговори, поново би наше 
истраживање вратило у сферу идеолошког или предмодер-
ног духа. Зато је предлог који ћу у најкраћим цртама пред-
ложити, саобразан неким савременим социолошким раз-
ми шља њима. Тако, срђан врцан прихвата истраживања 
Д’Андрее (D’Andrea) и предлаже да се о европском иденти-
тету размишља „у терминима отвореног плана“, захтевајући 
да идентитетска истраживања свој поглед окрену од про-
шлости (порекла) ка будућности. 

…Europski politički identitet ne može se deducirati 
iz njezina podrijetla, nego se radije mora izvesti iz njezine 
budućnosti. Legitimitet europskog plana ne smije se mje-
riti u terminima vjernosti njezinoj prošlosti, nego prije u 
terminima prirode njezinih učinaka (regionalnih i svjet-
skih) na čovjeka i okolinu. Za Europu je izazov može li ili 
ne može sebe opravdati na temelju ‘etike odgovornosti’.15

Макар две назнаке овог цитата привлаче пажњу својом 
хришћанском нотом, а то су потрага за идентитетом у бу-
дућ но сти и етос одговорности. На основу ових претпостав-
ки усуђујем се да предложим промишљање једне син-одалне 
еклисиологије за свет око нас и Цркву у таквом свету данас. 
сматрам да назив суштински није плеонастичан. Кардинал 
Каспер је својевремено предлагао теолошку теологију. син-
одална еклисиологија је она реч о Цркви која животно оз-
биљ но, дакле буквално, разуме придев који је одређује. Ов-

15 S. vrcan, „Europski 
identitet – neke ključne 
dileme“, Revija za 
sociologiju, xxxvI 
(2005) 1–2, 7–21, 9.
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де излази на видело једно од онтолошких својстава Цркве 
– то да је она синодална, саборна или католичанска. Црква 
јесте синодална: syn (са, заједно) + odós (пут, ходање), јер 
синодалност јесте сапутништво, заједнички пут, па кретати 
се заједно ка циљу, делати заједно, одлучивати заједно, жи-
вети као заједница, бива начин постојања Цркве, како ad 
intra, тако и ad extra. сама природа Цркве је, дакле, синодал-
на, не као заповест, него као догађање и препознавање, при-
хватање кинонијског (заједничарског) духа Цркве. Једино 
Црква која љубављу сабира (све обухвата, католичанска је) 
може испунити свој призив од Бога, да буде са-говорник, 
са-путник сваком човеку, јер је оснивач Цркве био са-лого-
сник, са-путник и са-патник апсолутно сваком људском би-
ћу. Начело католицитета Цркве превазилази сваки облик 
затвореног система. Будући, дакле, да ни хришћани овде 
немају постојаног града, него чекају онај који ће доћи, шта је 
природније него путовати заједно са онима, који баш као и 
хришћани, траже подмет, подлежеће, основу, ипостас? По-
што је ипостас (основа, личност) Цркве сам христос, можда 
се Црква и свет могу наћи у улози Луке и Клеопе, који се 
крећу ка свом циљу, Емаусу, не препознајући истог сапут-
ника, који је са њима. Тада можемо говорити и о ‘етосу одго-
ворности’ и о Цркви, која је свету састрадална, о хришћа-
нима који су живи сведоци Божје љубави према савреме-
ном дезинтегрисаном човеку и о духовности која се ставља 
у службу савременог човека, духовности која треба да ство-
ри огњиште обнове. У близини таквог огњишта састрадал-
ног преображавајућег прихватања16 савременог света, неће 
се сањати сан о моћној средњевековној Цркви, него реално 
сагледавати могућност „слабе мисли“ (Ђани ватимо) Цркве 
која следи слабог, распетог Бога. 

син-одална еклисиологија може, надаље, слободно да 
пројави дијалектику локалног и универзалног, мноштва и 
једног, јер је као реч о Цркви у општењу, дубоко дијалошка, 
конкретно тријадолошка, а тријадологија нуди пут разре-
шења вечног проблема – односа једног и многих. То решење, 
поново, не би било догматизовано, јер је окренуто будућ-
ности, баш као што се потражује у цитираном савременом 
социолошком пројекту. Посебно, чим запрети да се окошта, 
да се свише намеће, синодална еклисиологија би лако могла 

16 Уп. предлог који даје 
I. Raguž, „Poslanje 

Crkve u pluralizmu – 
preobražavajuće 

prihvatanje“, 
Bogoslovska smotra 73 

(2003) 269–292.
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бити враћена на изворно начело – да не постоји по себи, не-
го само у обликовању сопственог идентитета с обзиром на 
различитости, кроз другост и у другости схваћене као не-
опходност сопствене идентификације. Једноставно, чим би 
самодовољно стала, чим би се зауставила и ауторефлексив-
но нужно указала на себе као финално решење проблема, 
уколико би престала да буде процес, престала би да буде и 
син-одална и еклисиологија. Али, уистину еклисиологија in 
via би могла, сматрамо, да се интегрише у савремени социо-
лошки миље, а да при томе не изгуби оштрицу јеванђелског 
мача радикалне поруке неограничене љубави и живота. Из-
бегавајући опасности синкретистичких поједностављења, 
али и без претенциозног погледа одозго и религиозног про-
зелитизма, синодална еклисиологија приморава Цркву да 
обема ногама, чврсто и одговорно уђе у овоземаљску беду 
света који у смрти лежи.

Оваквом црквеном визијом, хришћанство би пројавило 
без устезања своју одговорну улогу „kvasca u dozrijevanju 
identiteta kadrog shvatiti presudna životna pitanja“,17 чиме би 
могло да надиђе чак и тварне (просторно–временске) грани-
це, а камоли оне баријере које људска нетрпељивост намеће.

Закључак
господ христос је позвао Цркву да силу Божју у слабо-

сти пројави, да „слабом мишљу“ преобрази свет и да га се не 
боји, иако је (тачније, баш зато што је) мало стадо. Црква 
пак своју истинску природу пројављује у ситуацији екста-
тичног напуштања маске самозатворености и самодовољ-
ности, ради служења другима, који не само да нису претња 
него су предуслов идентификације. Та ерупција другости, 
која подрива готове, заокружене, троме и анахроне постав-
ке окошталог магистеријума, истовремено је изазов, криза, 
која је шанса за разбијање ограничавања, редукција и је-
днодимензионалности, далеко од „раздражљивих локали-
зама, датираних национализама и свеобухватно штетних 
менталних и социјалних клаузура“,18 али и прилика за прео-
бликовање, преображавање и за релационо васпостављање 
идентитета еклисијалне заједнице. Једноставно, интегра-
лизму и релативизму, агресивној или регресивној платфор-
ми односа Цркве и савременог света, треба претпоставити 

17 C. Dotolo, Moguće 
kršćanstvo. Između 
postmoderniteta i 
religioznog traganja, KS, 
Zagreb, 2011, 147.

18 Речи архиепископа 
Кјиетија, Бруна Форте 
у интервјуу: B. Forte, Il 
Sole 24 Ore, недеља 15. 
октобар 2017, 16.
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прогресивну или син-одалну платформу, у којој су Црква и 
свет у есхатолошки неограниченом перихорезису, међу-
општењу и идентитетском формирању.

Позната је чињеница да је слика младе жене често ко-
ришћена за персонификацију Европе. Недавно је, пак, папа 
Франћеско наш континент назвао „стерилном бабом“. Пут 
од forma verginis до nonna sterile указује на декаденцију, али 
се тај пад никако не тиче само политичке творевине у којој 
Црква живи и дела. И пад и опоравак тичу се и света и Црк-
ве. Како је пад повезан са прављењем зидова и утврђења, са 
повлачењем у сопствени затворени свет, што се тиче и света 
и практичне примене многих типова еклисиологије, тако је 
и устајање условљено „новом храброшћу“ Европе и Цркве. 
„Европо, ти си део будућности“, узвикује председник Коми-
сије епископата ЕУ, кардинал Рајнхард Маркс, и додаје: „Ово 
је време Европе и ми, као Црква, морамо прихватити иза-
зов“.19 Ову констатацију у потпуности усвајамо и смештамо 
је у контекст предложене син-одалне еклисиологије, која и 
постоји једино у изазову односа са другим, са светом: време 
Европе морало би бити и kairos Цркве. 

19 La Stampa, 24. x 2017. 
Int Res: http://www.

lastampa.it/2017/10/24/
vaticaninsider/ita/

vaticano/in-vaticano-si-
ripensa-leuropa-marx-

non-si-pu-tornare-
indietro-UCAaI1T1tA-

BO0N3F8an5uI/pagina.
html (приступљено 25. 

октобра 2017)
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ЗОРАН ДЕвРЊА

АКТУЕЛНОсТ „ДРЕвНОг“  
ЦРКвЕНОг ЗАКОНОДАвсТвА 
И ЊЕгОвА ПРИМЕНЉИвОсТ  

У КОНТЕКсТУ сАвРЕМЕНОсТИ

Апстракт: систем норми канонског права је у доса-
дашњем развоју пројавио изузетну виталност. Иако 
временом апсорбује многе вредносне нормативне ис-
казе старе и по неколико хиљада година, овај систем 
моралних, организационих, еклисијалних, брачних, 
дисциплинарних, судских и пеналних правила посе-
дује велику динамичност и апликативни потенцијал 
одређујући живот Цркве као заједнице и као институ-
ције. Овај чланак има за циљ да одговори на питање 
како Црква решава проблем непроменљивости и ино-
вативности њеног канонског предања, као и да ли је 
Црква „талац“ своје древности и на који начин својим 
вредносним системом комуницира са савременошћу.
Кључне речи: Канонско право, литургијско предање, 
Црква, непроменљивост канона, тумачење – процес 
иновирања канона, савременост канона 

Увод
Нормативни систем Цркве је настајао у веома дугом вре-

менском интервалу који се не мери само вековима, већ ми-
ле нијумима. Корпус канонских норми које данас користимо 
у процесу спонтаног регулисања црквеног живота био је 
формиран у периоду од позне антике, односно, краја 3. и по-
четка 4. века1 па све до времена зреле византије, или пре-
цизније, 9. века.2 Међутим, процес форматирања канонског 
наслеђа Цркве не указује нам на његову садржинску древ-
ност која нас још више враћа у свештену прошлост Божијег 
народа. Због тога би требало напоменути да поред новоза-
ветних извора који кључно утичу на образо вање црквених 
норми, а који су датирани у другу половину 1. и прве деце-

1 сматра се да су 
Апостолски канони, 
као најстарији каталог 
канонских норми које 
данас користимо, 
настали у 3. веку, а да 
преносе црквено 
предање са почетка и 
средине 2. века, 
односно, првог 
постапостолског 
периода и тзв. 
Апостолских ученика 
који су веродостојно и 
аутентично преноси-
ли и сачували наслеђе 
самих светих 
Апостола. Апостолски 
канони су пронађени 
у оквиру древног 
полуаријанског списа 
Апостолских 
установа. ; види, 
Свештени канони 
Цркве, превео, дао 
коментаре и приредио 
еп. др Атанасије 
Јевтић, издање 
Епархија захумско-
херцеговачка и ПБФ, 
Београд 2005., стр. 
31-37.; 

2 Канони Прво-другог 
сабора одржаног у Ца-
риграду 861. го ди не.; 
види интересантан и 
садржајан преглед 
развоја канонског 
предања на Истоку 
код, Susan Wessel, “The 
Formation of Ecclesias-
tical Law in the Early 
Church”, у The History 
of Byzantine and East-
ern Canon Law to 1500., 
eds. Wilfried Hartmann 
и Kenneth Pennington, 
The Catholic University 
of America Press, 
Washington, D.C. 2012., 
стр. 1-23.
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није 2. века, и које у канонским текстовима препознајемо на 
скоро три стотине места, и старозаветни нормативни си-
стем, као више од хиљаду година старији, врши утицај на 
настанак канонских норми у ви ше од сто педесет текстуа-
лизованих нормативних једи ни ца. То значи да је кроз ка-
нонски нормативни систем, којим Црква живи у континуи-
тету од свог настанка до данас, наша црквена свакодневица 
детерминисана вредносним оквиром који има старост у ра-
спону од три до једног миленијума. 

Посматрајући наведену реалност из позиције друштва 
које има потребу да непрестано прилагођава актуелној ствар -
ности свој законски поредак и самим тим да буде у непре-
кидном нормативном транзиционом процесу, који се по-
следњих година нарочито интензивира3, поставља се пи та-
ње на који начин овако древан, чврст и непроменљив нор-
мативни корпус Цркве успева да, са једне стране очува своју 
постојаност и ауторитативност, а са друге да ос тане ефика-
сан и као такав неопходан у уређењу црквене свакодневице 
и најразличитијих институционалних аспе ката Цркве, као 
и живота њених клирика и верника. Ме ђутим, посматрајући 
наведени феномен древности цркве ног канонског израза из 
перспективе њеног унутарја ово питање као и да не постоји, 
односно, доминира свест да древност као особина канон-
ских норми ни на који начин не омета њихову складну при-
менљивост и достатност у свим пројавама црквене реал-
ности на које се односе.4 Поред овога неопходно је примети-
ти да је Црква својим канонским наслеђем непроменљиви а 
истовремено, на парадоксалан начин, прилагодљиви део ис-
торијског процеса сукцесивног прелажења из једног у други 
друштвени и политички систем, од којих су неки веома ме-
ђусобно различити са готово опречним доминирајућим 
вредностима.5 Данас, такође, имамо прошлости несвој стве-
ну окол ност да истовремено у блиском просторном окру-
жењу, исте регије или континента, сапостоје веома разнов-
рсни политички, идеолошки, друштвени и државни систе-
ми, често међусобно конфронтирани, које повезује чињени-
ца да унутар њих обитава Црква која дефинише своје уну-
трашње уређење и свој институционални однос са тако вре-
дносно различитим друштвима јединственим и увек фор-
мално истим канонским нормативним системом.6

3 Процес глобали за ци-
је, неколико паралел-
них и синхронизова-

них токова економ-
ских, војних и поли-

тичких интеграција и 
многи други процеси 

на плану глобалних 
интегра ција 

(Шангајска организа-
ци ја за сарад њу, БРИ-
Кс, г8, г20, ОЕБс, ЕУ, 

НАТО, НАФТА, 
ОПЕК, више храдска 
група, Арапска лига, 

Организаци ја африч-
ког једин ства, …) 

убрзавају поступак 
нормативног уоблича-
вања савременог дру-
штва. У нашој среди-

ни (србија 2017.) већ је 
отпочео процес закон-

ског прилаго ђа вања 
правном поретку Ев-
ропске уније, тако да 

је у последњој деце-
нији донето неколико 

десетина нових закона 
по угледу на законе 

који постоје у зем ља ма 
чланицама ЕУ.

4 Наведени став ука-
зу је да осећај збуње-

ности и неразумевања 
тако дуговечног нор-
мативног система до-

лази од непознавања и 
неучествовања у жи-
воту Цркве. Наиме, 

ово питање најчешће 
се јавља у деловима 

друштва који пока зу ју 
извесну дистанцу пре-

ма Цркви у институ-
ционалном смислу 

или Цркву као рели-
гијски феномен по-

сматрају меритократ-
ски, односно, истра-

живачки и аналитич-
ки, тако да о њој →
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Из напред наведеног намеће нам се неколико питања на 
која треба одговорити како би живот Цркве и она сама били 
разумљиви човеку садашњице, и са друге стране, како иску-
ство црквене вере не би изражавало логички и вредносни 
анахронизам, односно, како се то свештено искуство не би ре-
дуковало и регресирало у архаизам и вредносну палеократију. 

Од многих издвојио бих ова питања: 1. Како објаснити 
феномен непроменљиве и увек ефикасне канонске свести и 
њеног нормативног израза? 2. На који начин искуство при-
ла годљивости Цркве различитим друштвеним условима не 
искушава и не оспорава начело постојаности и трајности 
њеног канонског предања? 3. Да ли је, због не променљивости 
свог канонског наслеђа, Црква „талац“ сопствене прошло-
сти? 4. Да ли је могуће иновирати вредносни израз Цркве и, 
уколико је могуће, како то учинити?, као и још два која ис-
ходе из претходних питања, а на известан начин су привид-
но логички супротна: 5. Да ли је Црква ултимативно „несав-
ремена“ и, уколико јесте, како разумети њену „несавреме-
ност“? и, 6. Да ли је Црква несводива на актуелност кон-
кретног тренутка у историји, односно, да ли је она заједница 
која је јединственим и не поновљивим, а појмовно готово 
неисказивим, мистириолошким искуством живота у Духу 
светоме увек „испред свог времена“?

 Непроменљивост канонске свести
Прва два питања су усмерена ка тражењу одговора на 

чињеницу да Црква у свом дијахронијском трајању успева 
да, са једне стране, активно учествује у историјским токови-
ма и променама који последично прате неухватљиви ритам 
друштвеног динамизма док, са друге стране, постојано чува 
непроменљивост сопственог свештеног бића и његовог ка-
нонског израза. Други канон Пето-шестог сабора у Цари-
граду, са краја 7. века7, недвосмислено обавезује све пото ње 
генерације хришћана да канонске одлуке донете на том и 
свим претходним саборима чувају непромењеним. сличну 
одредбу понавља и седми васељенски сабор8, је дан век ка-

много знају и владају 
обиљем инфор мација, 
али им измиче њен 
унутрашњи (духовни) 
садржај и њен аутен-
тични идентитет. 

5 Узмимо као пример 
робовласничко дру-
штвено уређење позне 
антике, развијени фе-
удализам средње ве-
ковне Европе, друшт-
во Османлијског цар-
ства и арапске кали-
фате, као и савремене 
демократске системе 
западне провенијен-
ције, у оквиру којих је 
Црква, са више или 
мање проблема, успе-
вала да се организује и 
очува сопствени све-
штени идентитет.

6 У прилог ове тезе на-
водимо искуство цркве-
ног организовања да-
нас у сиромашним зем-
љама Африке, високо 
развијеним друштвима 
Евопе, Америке, Јапа-
на и Аустралије, веома 
конфликтним друшт-
вима Блиског Истока, 
непомирљиво соци јал-
но издиференцираним 
друштвима Јужне Аме-
рике и тд.

7 Пето-шести или 
Трулски васељенски 
сабор из 691.г. који је 
одржан у Цариграду, 
донео је 102 канона и 
представља први по-
ку шај сабира ња дота-
дашњег канон ског на-
слеђа Цркве. У 1. и 2. 
ка нону се врши рецеп-
ција целокупног канон-
ског предања претход-
них васељен ских и По-
месних сабора, као и 
канона светих Отаца.

8 седми васељенски сабор одржан је у Никеји 787. године. својим 1. и 2. 
каноном обавезује све чланове Цркве, посебно апо строфирајући клирике, 
да изучавају и предано читају, поред светог Писма и Псалтира, свештене 
каноне и да се чврсто придржавају правила садржаних у њима.
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сније, својим првим и другим каноном. Будући да су све дру-
штвене заједнице у историји подложне ути ца јима који ра-
дикално, протоком времена, мењају њихов вредносни про-
фил и њихову унутрашњу организацију дајући им потпуно 
нови идентитет и друштвену улогу или их, са друге стане, 
спонтано укидају стварајући „соци јални простор“ за наста-
нак нових друштвених организама и афирмацију њихових 
идеја и вредности, а узимајући у обзир да је и Црква изложе-
на истим ентропијским ути цајима, неопходно је да одгово-
римо како она успева да им се одупре и, везано за то, на којим 
основама почива по стојаност њене канонске свести и иден-
титетска не про менљивост. христова обећања сачувана у Је-
ванђељима да Цркву – … врата пакла неће надвладати (Мт. 
16,18) и … Ја сам са вама у све дане до свршетка века (Мт. 
28,20) – схват љива су искуством вере, али и поред тога по-
требују наше објашњење онима који траже рационално пој-
мовно разу мевање њене (црквене) дијахроничности. 

Изазов за промишљање о постојаности црквене канон-
ске свести је, свакако, наша склоност да у затеченим и дуги 
низ деценија или чак векова непромењеним формама испо-
љавања црквеног живота, било да су законске или обичајне, 
препознајемо основ постојаности вредносног норматива 
који доживљавамо као исправан и аутентичан. Изазов је 
још већи уколико се управо у наше време извесне форме 
црквености почну спонтано мењати и саображавати извор-
ној светодуховској динамици богочовечанског организма 
Цркве и њеном Предању, те тада збуњеност у погледу пре-
по знавања начелних вредносних оријентира унутар нашег 
црквеног искуства постаје још већа.9 На трагу овог процеса, 
као можда највећи изазов, може се јавити потреба да се у 
тренутној дезорјентацији ослонимо на извесне архаичне 
моделе и форме црквености које маниром некритичке вред-
носне апсолутизације прошлости, као „златног доба“ и 
„врхун ца“ у развоју црквеног самопоимања, препознајемо 
као „најаутентичније“ и „једино“ исправне. 

Очигледно је да нас ниједан од наведених поступака не 
доводи до одговора на постављено питање. Тражити основ 
постојаности у спољашњим формама испољавања цркве-
ног вредносног идентитета, у ма ком историјском периоду 
да су постојали, очито да није исправан поступак. суочава-

9 види, Н. Афанасјев, 
Студије и чланци, 

„Канони и канонска 
свест“, ур. Жељко 

стојић, издање Епар-
хије банатске, вршац 

2003., стр. 37-59.
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јући се са овом проблематиком познати православни кано-
ничар Н. Афанасјев увиђа да нам је потребно неко искуство 
које темељније одређује биће Цркве кроз све епохе њеног 
трајања, а које је као такво само по себи непролазно са сна-
жним идентитетским потенцијалом10. Он препознаје два 
феномена која баштини Црква од свог настанка до данас, а 
која можемо препознати као такво искуство и на која се мо-
жемо ослонити у процесу потраге за постојаним и не про-
менљивим ослонцем свевременој канонској и црк веној све-
сти, а то су несумњиво њено догматско испо ведање11 и ли-
тургијско, односно, богослужбено самопои мање. Наиме, 
дог мат(и) и догматска свест која из њега исходи, а коју баш-
тини Црква као богооткривено „знање“ о човеку и свету, 
представљају апсолутне егзистенцијалне истине које не под-
лежу вредносном преиспитивању и про цењивању у доми-
нирајућем идејном и идеолошком кљу чу било које епохе12. 
Тако схваћена „недодирљивост“ или, боље рећи, неупит-
ност догмата омогућава да се целокупно свештено искуство 
Цркве преноси кроз историју и са генерације на генерацију 
увек на истој „идентитетској плат форми“ која изражава 
постојаност не само Цркве као спасавајућег Тела христовог, 
већ обезбеђује и непро менљивост нормативно исказаном 
вредносном потен цијалу који она континуирано исијава ка 
свету, односно, друштву у чијем окружењу обитава. На овом 
месту је ва жно нагласити да се нити сама Црква као посед-
ник догматских истина, нити њен формативни канонски 
израз, не „осећају“ спутаним унутар дијахронијске догмат-
ске самосвести. Напротив, постојана догматска свест омогу-
ћава Цркви да свој вредносни профил увек исказује на ау-
тентичан начин чувајући његову изворност кориш ћењем 
претходним предањем проверених, кредибилних и леги-
тимних формалних поступака разумљивих епохи којој се 
обраћа.

Поред реченог потребно је нагласити да догматска са-
мосвест Цркве није некаква идеолошка апстракција која 
истрајно опстојава у умовима многих генерација хришћана, 
већ интегрални садржај њеног светотајинског искуства, 
односно, својом природом је иманентна црквеном литур-
гијском искуству и од њега је неодвојива, као што је без њега 
и несхватљива. Прецизније речено, Црква, и као благодатно 

10 Уколико пођемо од 
постмодернистичког 
поимања идентитета 
као не унапред задате 
реалности већ увек 
изграђујућег и 
дефинишућег процеса 
конституисања истог, 
онда би догматска 
свест и литургијско 
искуство 
представљали залог 
који Црква увек изно-
ва уноси у процес соп-
ственог идентитетског 
самопотврђивања 
кроз све временске 
епохе и друштвена 
уређења. 

11 види, Н. Афанасјев, 
Студије и чланци, 
„Трајно и пролазно у 
свештеним канони-
ма“, стр. 60-83.

12 Изнети став пред-
ставља самосвест 
Цркве о сопственом 
догматском наслеђу 
као богооткривеном и 
егзистенцијално не-
порецивом искуству, 
те у том смислу Црква 
никада не доводи соп-
ствено догматско 
исповедање у питање. 
са друге стране, друге 
науке свакако могу 
ући у дијалог са 
црквеним вредности-
ма, што може бити ве-
ома подстицајно за 
Цркву, али не могу 
порећи црквену свест 
о истинитост и аутен-
тичност њеног иску-
ства и сведочења.
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Тело христово и као институција, постоји у историји као 
конкретна богослужбена стварност тако да је разумевање 
њеног бића, њене мисије и њене организације немогуће без 
разумевања њеног богослужења и учествовања у њему. Уп-
раво у ултимативној посвећености Цркве богослужбеном 
искуству и догматском исповедању које ово искуство сад-
ржи и изражава налази се тајна трајности и непромен љи-
вости њеног нормативистички исказаног вредносног хаби-
туса и канонске свести на којој он почива и који изражава. 

 Црква – „талац“ традиције и проблем  
иновативности њеног вредносног израза
У животу Цркве често се пројављују извесна нелогич-

ност и парадоксалност које би се могле свести на поједно-
стављену констатацију – да је Црква увек верна сопственој 
традицији и да јој је иманентан потенцијал да сопствену 
традицију иновира не мењајући је. Међутим, за ефикасност 
и аутентичност црквене верности традицији и процеса ино-
вативности унутар исте неопходно је испунити неколико 
предуслова. 

Један од првих је духовна укорењеност у богослужењу 
Цркве и генеричко ишчитавање његовог смисла, као и осми-
шљавање целокупног искуства живота у вери искуством 
богослужења.13 Овако посматрано Црква се јавља изрази то 
конзервативном и традиционалном заједницом у ко јој су 
форме изражавања идентитета и вере садржане у процеси-
ма дугог и непрекинутог трајања, с тим што таква позиција 
Цркву не чини таоцем свог искуства и историј ског све до-
чења већ, напротив, чини је агилном и увек бодром у поку-
шају да изрази континуитет сопственог пре дања и свевре-
мену и надвремену идентичност и истоветност свог свеште-
ног бића. У том смислу Православна Црк ва сопствено ка-
нонско предање чува у његовом аутентичном историјском 
контексту не подлежући изазовима његовог кодификовања 
или каквог другачијег нормативног груписања које би на-
рушило еклисијалну оригинерност и изворност канона. Црк-
ва Истока гаји свест да канон истргнут из свог аутентичног 
друштвеног, исто риј ског, еклисијалног и духовног миљеа 
престаје да исијава своје дијахронично значење и губи своју 
универзалност која га чини применљивим на црквену реал-

13 види, в. Фидас,  
Канонско право – бого-
словска перспектива, 

„Обичајно право и 
литургијско предање“, 
ур. др Радова Биговић, 
издање хиландарског 
фонда ПБФ, Београд 

2001., стр. 17-21. 
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ност сваке епохе и постаје огољени норматив, законска нор-
ма без сотириолошког смисла и важења.

Други елемент који конституише истрајну посве ће ност 
и приврженост Цркве сопственој традицији јесте њена под-
вижничка оријентисаност према реалности бу ду ћег века 
која се светотајински оприсутњује у недрима њеног литур-
гијског благодарног славословља. Етос ли тур гије и иманен-
тност аскезе, који се усавршавају у саборном усходу и свето-
тајинском сједињењу са вазнетим (одсутним), а светодухов-
ски присутним, христом, чине основ, не само наде веру-
јућих у обећано спасење, већ самог предукуса вечности и 
остварене спасености од смр ти. На тај начин Црква поседује 
унутрашње критеријуме којим сопствени пут види исправ-
ним и аутентичним, и не потребује било какву спољшњу 
евалуацију сопственог искуства (1Кор2,15).14 Због тога њена 
верност традицији није заробљавајућа већ ослобађајућа јер 
је подржана и посведочена заједницом са Личношћу која 
није од овога света (Јн6,33), а парадоксалност искуства се 
испољава као „уски пут“ којим мало ко иде (Мт7,14) јер га 
одсуством вере доживљава као странпутицу. Отуда сведо-
чење Цркве и њена канонска свест као непроменљива и све-
времена јесу многима саблазан и лудост (1Кор1,23), а мало-
бројнима живот и спасење (Јн1,11-13). Наиме, омеђеност све-
штеном традицијом предуслов је отворености за опит егзи-
стенцијалне безграничности, бесмртности и вечности. За 
Цркву посвећеност њеног канонима исказаног вредносног 
израза предању не представља ропску подређеност форма-
ма и слову (закона), већ слободу у процесу оживотворавања 
заборавом (Бога) отуђене и умртвљене реалности света у 
свим њеним појавним облицима.

Овако објашњена постојаност и опстојност канонског 
предања отвара тему могућности његовог иновирања. Уко-
лико се узме у обзир да су најмлађи од постојећих канона 
донети у давном 9. веку ово питање постаје још интри ган-
тније. Одговор на постојећу непознаницу се налази у софи-
стицираном и надахнутом, аутентичном и ауторитативном 
тумачењу и апликовању канонског предања.15 Другачије ре-
чено, тумачење канона и њихова еклисијална примена као 
сложен и међузависан иновативни процес одвија се увек 
унутар Цркве и њеног светотајинског искуства. Да би се 

14 Чињеница да Црква 
нема потребу за 
спољашњим критери-
јумима за самовред-
новање не значи да је 
дистанцирана или за-
творена за вредности 
које настају и разви-
јају се изван њеног 
окриља и утицаја. На-
против, свако добро 
дело, систем миш ље-
ња или организацио-
ни поступак на нивоу 
друштва за Цркву су 
прихватљиви и рецеп-
тивни као да су њени, 
јер им она мистирио-
лошки даје сопствени 
идентитет и уграђује 
их у сопствено пре-
дање иако они сами по 
себи остају исти, са 
истим друштвеним 
коренима и исходима.

15 види, в. Фидас,  
Канонско право – бого-
словска перспектива, 
„Принципи обнове 
канонског предања“  
и „Примена канона“, 
стр.95
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обезбедила применљивост канона доследна свеукупном црк-
веном предању и теолошком саморазумевању потребна је 
аутентичност и ауторитативност тумачења. Управо је Црк-
ва својим непромењеним идентитетом кроз историју била 
проносилац неопходне аутентичности и ауторитативно-
сти.16 Заједница која је у конкретном и до сада очуваном 
историјском и еклисијалном контексту донела одређени ка-
нон, дајући одговор на сасвим конкретно питање црквеног 
живота, је иста она заједница која данас исти тај канон ау-
тентично разумева, тумачи и примењује чувајући својим 
свевременим свештеним ауторитетом његово исправно 
догматско и литургијско утемељење. Оваквим поступком 
процес иновирања канонског предања је сачуван од изазова 
мењања и новачења канонске свести и свеукупног црквеног 
предања.17 

Ауторитативност тумача и аутентичност тумачења, као 
неизоставни чиниоци исправности процеса имплемен ти-
рања и иновирања канонског предања у свим епохама, под-
ржани су и контекстуализовани непрекинутом традицијом 
саборског организовања сваке помесне Цркве и тако про-
јав љеним континуитетом њене саборске самосвести. То зна-
чи да је ауторитативност и аутентичност сваке активност, 
на плану организовања, катихизације, примања нових чла-
нова (крштења), рукополагања и суђења унутар локалне 
Црк ве, која је у сувереној надлежности епископа и која се 
спроводи делатношћу и сагласношћу презвитеријума који 
колегијално афирмише и потврђује његову свештену служ-
бу, проверљива и процењива саборским расуђивањем свих 
других обласних епископа окупљених око, достојанством и 
чашћу најстаријег међу њима, епископа метрополе.18 Апли-
кативно тумачење канонског предања, у случају било ког од 
епископа и било које од Цркава, које је саборски препознато 
као аутентично добија атрибут свецрквене ауторитативно-
сти и као такво постаје прецедент у свим будућим истовет-
ним еклисиолошки упитним околностима у којима се ана-
логија може легитимно применити у поступку примене ка-
нона. На тај начин канонска свест и из њега исходеће пре-
дање опстају већ две хиљаде година као непроменљиви, а 
свакој епохи прилагодљиви и у свакој новој ситуацији при-
мењиви. 

16 Ипостас Цркве је 
личност Превечног 

Логоса / сина Божјега 
Исуса христа. У 

обраћању јудејском 
ревнитељу фарисеју 

савлу (потоњем Пав-
лу), који је кренуо за 

Дамаск да тамо прого-
ни хришћане, васкр-

сли господ Исус хри-
стос са питањем: „За-
што ме гониш?“ пои-

сто већује се са Црк вом, 
односно, заједницом 

хришћана, коју је сав-
ле прогонио у Јеруса-

лиму и околини. 

17 Иновирање и нова-
чење привидно имају 

исто значење, међу-
тим, у српском језику 
иновирати има пози-
тивну конотацију са 

значењем – спонтано 
и вољно учинити не-

што новим и самим 
тим бољим, док нова-

чити најчешће има не-
гативну конотацију са 
значењем – без спон-
таности (са извеном 

дозом притиска) про-
менити нешто и учи-
нити га другачијим, и 

у том смислу новим, 
али не и бољим.

18 Погледати 34. Апо-
столски канон и 9. ка-

нон Антиохијског  
сабора 341. године. 
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Црква у историји – савременост цркве

Црква је стварност која постоји у конкретном времену, 
дру штву и вредносном систему, а која истовремено окупља 
људе тог времена све заједно са њиховим сасвим јединстве-
ним и у свакој историјској епохи различитим културним, 
политичким и вредносним опредељењима и садржајима. 
На основу овога је сасвим извесно да толику идентитетску 
ширину и саборни потенцијал нема ниједна друга инсти-
туција у историји. Могућност да протоком више од дваде-
сет векова једна заједница на истим основама привлачи и 
обједињује људе тако различитих социјалних, интелектуал-
них, друштвених, имовинских и политичких идентитета је 
свакој другој људској организацији непојмљива. И поред 
ове чињенице или можда управо због ње, Црква се уоби-
чајено сматра конзервативном заједницом која, поред свог 
вредносног конзеративизма, живи у „митовима“ прошло-
сти, па се из тих разлога често сматра последњим реликтом 
давно прошле и превазиђене епохе антике, „мрачног“ сре-
дњевековља или трагичне туркократије. Због тога су поје-
динци и читаве групе сматрали19 и, нажалост, још увек по-
неки сматрају, да Црква треба да буде друштвено маргина-
лизована и да остане део заборављене мрачне прошлости 
данас материјалистички оријентисаних и веома проспери-
тетних народа западног културног круга20. У крајњем слу-
чају, ово је била политичка агенда небројених идеолошких 
прогона којима је Црква била изложена од краја 18., у 19. и 
све током 20. века, како на Западу тако и на Истоку Европе. 
Међутим, нама је важно да пронађемо одговор на питање 
откуда Цркви толика виталност да пронађе своје место, ма-
кар и уз притиске и прогоне, у сваком периоду историје и у 
сваком друштву у којем је заживела истина Јеванђеља. 

Црква је као заједница, евидентно, била не само део про-
шлости, и не само да је активни учесник друштвене садаш-

19 Идеолошка сукоб-
љавања појединих сег-
мената (слојева) уну-
тар друштва са хриш-
ћанским вредностима 
и самом Црквом 
датирају још од друге 
половине 18. века и 
Француске револу-
ције. У значајној мери 
овај процес се настав-
ља и обележава ток 19. 
века, а манифестује се 
великим сукобом за-
падног друштва са Ри-
мокатоличком Црк-
вом, док све кулмини-
ра са Бољшевичком 
(Октобарском) рево-
луцијом у царској 
Русији 1917. године, 
као и комунистичким 
превратом у Краљеви-
ни Југославији и зем-
љама Источне Европе 
током ратних година 
(1941-1945.) 

20 Развој савременог евро-атлантског друштва, у којем је хришћанство 
скоро миленијум и по имало конститутивну улогу, данас се креће према тзв. 
пост-хришћанским исходима и тежи да се потпуно дистанцира од свог хриш-
ћанског порекла. Пројекат тзв. Европског устава, бројне и све учесталије 
одлуке националних судова и Европског суда правде у стразбуру, којима се 
онемогућава хришћанима јавно испољавање вере полазећи од хипотезе да је 
вера само приватно искуство и да не треба да садржи атрибуте јавности, све 
више потврђују овакав тренд.
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њо сти, већ извесно и кључни актер будућности. Њено тео-
лошко самопоимање иде толико далеко да чак себе сматра 
једином заједницом која ће бити у могућности, и којој је чак 
то призвање, да свету да коначни идентитет, односно да га 
прихвати у своје окриље, да му да свој лик и да га тиме учи-
ни вечним. Процес предавања сопственог идентитета свету 
који је окружује подразумева и преношење црквених аутен-
тичних вредности на план целокупног друштва.21 Процес 
исијавања истинитих критеријума, којима се вреднује жи-
вот и идентитет свакога човека, свакога друштва и свих од-
носа које у хаотичном импулсу плете социјална и политич-
ка историја, је непрекидан и Цркви иманентан, односно, не 
може она сама тај процес занемарити, обуставити или га се 
потпуно одрећи. Међутим, овај процес иако перманентан 
увек је прожет снажним отпорима друштвеној улози Цркве, 
негирањима њеног достојанства и релативизацијом или пот-
пуним одбацивањем њених вредности. Тако схваћен исто-
ријски пут Цркве је увек крстоносан и другачији не може 
бити. 

са друге стране, Црква ипак опстаје у сваком друштву 
и њен вредносни профил, изражен канонским предањем, 
остаје нетакнут, како смо то раније објаснили. Ову истрај-
ност и виталност Цркве, упркос свему, можемо објаснити 
само чињеницом да иако обитава у свакој епохи, иако по-
кушава да уђе у комуникацију са свим вредносним одлика-
ма тих епоха, иако је по свом практичном устројству увек у 
свом времену, и организационо и нормативно и мисијски, 
она није од овога света. Наиме, идентитет Цркве је дубоко 
укорењен у ишчекујуће искуство парусије и поистовећен је 
са идентитетом васкрслог христа. Есхатолошка утеме ље-
ност Цркве чини да она буде савремена свакој епохи и да у 
свим временима и људима свих вредносних светова може 
да пренесе поруку и благовест коначног тријумфа живота 
над смрћу, љубави над злом, правде над неправдом. Поред 
многих поступака којима Црква исписује своје вредносне 
формуле на таблицама друштвене стварности свих ге не-
рација, један од најиндикативнијих и најпрепознатљивијих 
је текстуални корпус канонских норми који поред неизбри-
сивог печата свог историјског контекста носи и обележје 
вредносне свевремености и конституишуће надвремено-

21 Наравно, овај процес 
је двосмеран што значи 

и да Црква врши ре-
цeпцију многих вред-

ности околног друшт-
ва и чини их својим.
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сти, којима се сваком појединцу који их вером прихвати 
дарује да пробрази сопствену стварност по лику Богочове-
ка христа који је на крсту победио смрт. То би поједно-
стављено значило да Црква, иако континуирано обитава у 
историји, није само историјом детерминисана или дефини-
сана22, већ ипостасно партиципира у Заједници и Животу 
божанске Тројице, тако да су прошлост, садашњост и будућ-
ност временски полигони унутар којих она испољава, са 
је дне стране, идентитетску слободу и неусловљеност, док са 
друге, својом богочовечанском љубављу чврсто везујући 
свет за себе у свакој историјској конкретности испољава 
ултимативну тежњу да преобрази исти тај свет и да га спасе 
од пропадљивости и смрти.

Уместо закључка
Да би се карактер и домети канонског предања могли у 

потпуности схватити неопходно је одустати од јуридичког 
приступа разумевању овог нормативног феномена и поку-
шати сагледати га у аутентичном контексту његовог настан-
ка у окриљу Цркве као заветне и богослужбене заједнице 
која се континуирано и конкретно организује у различитим 
друштвеним заједницама са којима остварује многе узајам-
не везе. Међутим, односи које остварује са друштвом и ње-
говим институцијама не конституишу Цркву, већ је извор 
њеног бића у идентитету самога Бога и откровењских одно-
са које Он успоставља са људима свих генерација. Исти пе-
чат идентитетске укорењености носи и канонско предање 
Цркве што му даје карактер постојаности, непро мен љи-
вости, али и флексибилности и прилагодљивости, како смо 
раније објаснили. Због тога, на основу напред реченог, мо-
жемо се афирмативно изразити о актуелности црквеног за-
конодавства данас, упркос његовој древности, као и њего-
вим неумањеним потенцијалима да у процесу примене у 
небројеним околностима, које прате и изражавају спонтано 
црквено искуство, остане увек актуелно и савремено.

22 Црква, иако носи 
идентитет вечне ипо-
стаси Логоса, чиње-
ницом оваплоћења 
трајно јесте судеоник 
историје која оставља 
своје трагове на 
њеном лику. Међутим, 
желимо да нагласимо 
да и поред незане мар-
љивог утицаја исто-
риј ских стихија на 
жи вот Цркве, како по-
зитивних тако и нега-
тивних, њен иденти-
тет је суштински од-
ређен вечним (мета-
историјским) тројич-
ним односом Оца, си-
на и светога Духа. 
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 Topicality Of Ancient Ecclesiastic Legislation  
And Its Applicability In The Contemporary Context 

Summary: Normative system of Canon Law has displayed 
an outstanding vitality in the course of its development 
from ancient times until today. Its characteristic is that it 
absorbs a large number of value norms more than two 
thousand years old. This system of moral, organizational, 
ecclesiastic, marital, discipline, court and penal rules is 
highly dynamic and possesses applicative potentials for 
formatting the life of the Church as a community and as 
an institution. This paper aims to provide answers to the 
following questions: how the Church solves the issue of 
immutability and innovation of its canonical tradition; 
whether the Church is “the captive” of its past; and in 
which way, through its system of values, it communicates 
with contemporary society. 

Key words: Canon Law, Liturgical tradition, Church, 
immutability of canons, exegesis / innovation of Canon 
Law, topicality of canons
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ДАМЈАН с. БОЖИћ

ЕКЛИсИОЛОгИЈА ДИЈАсПОРЕ  
ИЛИ ДИЈАсПОРА ТЕРИТОРИЈЕ:

ДОМ ДАЛЕКО ОД ДОМА

Апстракт: Православна емиграција ширила је Пра-
вославље по свету, међутим није значајно допринела 
Православној мисији. Чак и након треће или четврте 
генерације емиграната, црквене службе се углавном 
држе на језику земаља из којих долазе емигранти. Ово 
се односи на сАД и Канаду, где је већина Православ-
не емиграције из грчке, Русије, србије, Бугарске, Ли-
бана и Румуније. Иако су емигранти, из наведених 
зе маља, већ средином деветнаестог века били наста-
њени у сАД, тек почетком двадесетог века дошли су 
православни свештеници. Тада почиње изградња хра-
мова од галвестона у Тексасу до Џексона у Кали фор-
нија. Тек у двадесет првом веку имамо појаву свеш-
тенства чији је матични језик енглески. Цркве су сто-
га биле (и још увек су) етничке енклаве, апатичне пре-
ма – или чак супротстављене – друштву, окружењу и 
мисији Цркве. Постоји тенденција да се Православ-
но хришћанство схвата као део етничке културе те се 
оно као такво не може делити са људима из других 
етничких група.
Кључне речи: православље, дијаспора, мисија, еванге-
ли зација, етноцентризам, парохија.

1. Уводне напомене
северна Америка је земља контраста. То је мултикулту-

рална и мултинационална средина. са верске тачке гледиш-
та, Америчка култура је веома компликована. У њој постоји 
мрежа вера и верских заједница, које се преплићу, расплићу 
и саплићу, а понекада допуњују. Јудаизам, Протестантизам, 
Католицизам и Православље доприносе „богатству раз-
личитости али и проклетству малих разлика“ (Kuburić 
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2010: 13). Наши исељеници који нађу дом далеко од дома, 
махом долазе из српских земаља, где је становништво хо-
могено, и етнички и верски. већина срба је Православне 
вероисповести. У Републици србији, веома је мали проце-
нат Римокатолика, Протестаната и Муслимана. Према про-
цени у некадашњој државној заједници србије и Црне горе 
живело је око 10,6 милиона становника. 75% се изјаснило да 
су хришћани. Од тога 68% су Православни, 5% Римокатоли-
ци, 2% Протестанти, 20% Муслимани и 5% осталих (Kuburić 
2010: 15).

српски емигранти одмах по доласку у сједињене Аме-
ричке Државе доживе културолошки шок. велики број Про-
тестантских храмовова представљају саблазан за њих. По-
требно им је доста времена да се навикну на етничку раз-
новрсност и верски плурализам Америке. Њихово укла-
пање и мирење ставова представља комплексан феномен. 
Понекада је уклапање лако и једноставно. Познавање језика, 
стицање држављанства, запослење у струци, али може бити 
и веома отежано тврдим ставовима или доживљеним и пре-
живљеним несрећама. На пример, губитком ближњих у ра-
ту и затвореност према другима и другачијем. Асимилација, 
интеграција, алијенација или изолација? Анализом исто-
рисјког пресека врши се припрема сусрета две културе.

2. Дијаспора
Термин дијаспора првобитно је коришћен за Јевреје 

који су били расути међу народима након различитих осва-
јања своје земље – у вавилону, Египту и другим земљама. 
Термин „дијаспора“ такође се користи да опише Православ-
не хришћане који су емигрирали из Православних земаља 
источне Европе и са Блиског истока у друге делове света, 
углавном у деветнаестом и двадесетом веку. Овим и овак-
вим (е)миграцијама Православље долази у земље Западног 
света и, условно речено, доприноси ширењу Православља у 
различитим деловима света. У којој мери дијаспора допри-
носи Православној мисији и да ли је препрека или помоћ? 
Како нас виде Протестанти или Рикокатолици у Америци? 
Како нас виде они који никада нису чули за Православну 
Цркву? „Најчешћа слика Православља у Америци је слика 
емигрантских заједница, парохија и епархија окупљених 
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према организационом принципу културног и језичког на-
слеђа. Овако у очима ‘Мајке Цркве’, тј. Патријаршија изгле-
да дијаспора и не само у њиховим већ и у Америчким меди-
јима. Виде нас у светлу емигрантске слике.“ (Kishkovsky 2017).

3. Оправослављање Aмерике
Православље у Америку долази преко Аљаске крајем 

осамнаестог века. Руски мисионари у почетку искључиво 
шире истину Православне вере локалном становништву. 
Не Руским емигрантима! Рад Руских мисионара је изузетан 
и никада се не треба занемарити. Он треба да служи као 
пример оправослављања Америке.

Од самог почетка, мисионари се баве проповедањем са-
мо и једино Јеванђељске истине. Мисионари су учили и го-
ворили језик локалног становништа. Крштавањем локал-
ног становништва, природно оснивају Православне паро-
хијске заједнице. Поштовали су њихове обичаје и тај први 
корак ширења Православља у Америци имао је апостолски 
значај. Први благослов мисионарима као и директиву дао је 
Митрополит петроградски гаврило рекавши: „Када вас Спа-
ситељ, Господ Исус Христос доведе до сусрета са онима који 
не познају Божији закон, ваша прва брига биће служити им 
кроз примере добрих дела усмерених ка њима, како би их сво-
јим личним животом и примером претворили у послушне 
слуге Господње.“ (Afonsky 1977: 23).

Један од предводника Православне мисије на Аљасци 
био је св. герман Аљашки, са правом назван Апостол Пра-
во славља у Америци. Он је, заједно са својим монасима, учио 
обичаје и језик локалног становништва. свој живот посве-
тио је проповедању Јеванђељске науке, али се због тога ни-
када није понашао важнијим од оних који су његове пропо-
веди слушали. Домородачка племена била су крајње див-
љачког понашања, тако да су их св. герман и његови мона-
си, уз велике тешкоће, учили христовоме миру и састра-
далној милости. Учили су домороце дугоочекиваној Исти-
ни христовој, коју су многи домороци прихватили без ок-
левања. Аљаски домороци су сасвим природно прихватали 
христа зато што су одавно већ чекали на откривење пуне 
Истине Божије, која је требало да буде објављена свету. Они 
су ту истину препознали у христу. св. герман је кроз лични 



44 | ДАмЈАН С. бОжИћ

пример и жртву задобио житеље Аљаске. У то време на 
Аљаску долазе и насељавају се Руси у потрази за златом. св. 
герман је за њих био сметња и често мета напада јер је бра-
нио локално становништво (Свети Герман Аљаски – Апо-
стол Православља у Америци 2010). године 1867. Аљаска је 
продата сједињеним Америчким Државама (Noll 1992: 346). 
већ у то време постојало је око 100 Православних заједница 
и преко 10.000 Православних домородаца.

Након већег прилива емиграната и њихове миграције 
ка већим градовима почиње организовање Црквено-паро-
хијског живота преко сан Франциска, Чикага до Њујорка. 
Један од главних проблема са Православним заједницама 
дијаспоре био је ексклисиолошки. Емигранти стижу у нову 
домовину без Цркве и неког већег знања о Њој. Немају тео-
лошке смернице у оснивању цркава и не размишљају о томе 
како да започну тј. како да правилно успоставе Цркву. Прву 
потребу имали су за свештеником који би обављао венчања 
и крштења. Не толико да буде духовни вођа. Третиран је као 
запослено лице. већ на самом почетку видимо утицај аме-
ричке слободе, права и демократије. Углавном се Црква во-
дила и води се као секуларно пословно предузеће. Тако су 
многи свештеници долазили у Америку са идејом о мисији 
и жељом за духовним напретком, међутим погрешно ус-
тројена парохијска заједница такву визију није делила са 
њима. свештенство је сматрано за запослене који су пла-
ћени да обављају требе.

Парохијски свештеник је духовни отац парохије. По-
зван је да води заједницу у молитви, да подучава и води Бо-
жији народ. Постоји много парохија у којима је тај однос на 
месту и води ка духовним погодностима и за свештеника и 
за парохијане. Међутим, у неким парохијским заједницама, 
свештеник се и даље сматра „запосленим“ који служи по 
вољи црквених одборника. Овакав однос знатно отежава 
мисију свештеника и идентитет парохије. Ово је посебно 
изражено где парохијска заједница не може финансијски да 
издржава свештеника. са друге стране, тамо где Управни 
одбор парохије има секуларних тенденција мисија је уна-
зађена. Парохијски дом се у већини случајева види као не-
што што би требало да донесе новац парохији. Међутим, 
мисија углавном не доноси новац, па зато не желе дозволити 
да се објекти цркве користе за потребе мисије.
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4. Асимилација или тренутно навикавање

Прилагођавајући се новом дому далеко од дома, исеље-
ници се суочавају са новим моментима и разним изазовима. 
Један од тих изазова везан је за њихову верску припадност. 
Овде се ради о модификацији верске и културне традиције, 
са једне и одржавању интегритета и историјског континуи-
тета, са друге стране. У старом крају, црква се схвата као 
светотајински простор где се врше богослужња и обављају 
молитвене радње. Међутим, у новој домовини, црква није 
само светотајински простор већ и место за друштвене и 
културне активности. Овде долази до забуне код самих исе-
љеника. храм са пратећим објектима, постаје место за дру-
штвених догађаје који омогућавају и стварају нову структу-
ру етничке идентификације, а самим тим постају и поли-
функционалан. Ова нова улога цркве модификује, тј. транс-
формише ум верника у дијаспори који почиње да посматра 
своју цркву кроз призму секуларизације.

У животу емиграната постоје извесне константе које се 
показују као сметња разумевању, сарадњи и помирењу на-
рода, вера и култура. Ти јаки обрасци мишљења, национал-
ни, политики, културни и верски, јесу традиција, политич-
ка (не)култура, антиинтелектуализам и предрасуде. Ове пој-
мове Фернан Бродел назива „појмови дугог трајања“ (Фејић 
1994: 300). Ја их у раду не појашњавам због временске огра-
ничености. Изложићу традиционалне аргументе, а кроз ана-
лизу окружење у коме досељеници одрастају пре доласка у 
сАД. Проблематика је дуга век ипо. Акценат стављам на 
неколико кључних историјских догађаја који нам дају пово-
да за веома видљиву нетрпељивост између Православних 
срба и Римокатолика из хрватске. Побројаћу само неколи-
ко: Отаџбински конфликт, срби у средњем веку, положај 
срба у Републици хрватској, Покушај Унијаћења, срби по-
сле слома Аустроугарске монархије, Конкордат, Јасеновац, 
Ново-настала комунистичка република, Отаџбински рат. 
Ово помињем јер је од великог значаја за разумевање затво-
рености новије емиграције према другима и другачијем.

Психологија каже да смо производи наше прошлости, 
окружења и искуства, што доводи до закључка да је при-
родно и неизбежно да међу људима постоје разлике. Они 
који су одрасли у србији разумеју ствари другачије од оних 
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који су одрасли у хрватској и обрнуто. По истом принципу, 
људи из сАД имају друге обрасце понашања и навике од 
оних у Европи. Безброј етничких, образованих, финан сиј-
ских и верских позадина резултира у великој различитости. 
Ипак, та разлика не значи да је једна особа у праву, а друга 
не, или да један од начина бољи од другог. Наше емигранте, 
који се вежу за Цркву и локалну парохију, везује заједничка 
прошлост, заједнички језик и међусобна блискост.

5. Механизам обредних услуга
У једној студији која је настала из анкете проф. Марк 

Тисдејл са герет Универзитета у Чикагу указује на следеће. 
„За 70% испитаника Српска Православна Црква је важна јер 
је то пример Српског идентитета. Интересантно, од ис-
питаника који се нису сложили с тим, седам је било у ста-
росној групи од 21–30 година, а четири особе биле се у ста-
росној групи од 31–40 година. То значи да 42% испитаника у 
најмлађима двема старосним групама не сматра Српску 
Православну Цркву значајним делом свог националног иден-
титета. Ако се ово узме у обзир, наговештава се да ће Срп-
ска Православна Црква морати да развије нове начине да се 
препоручи млађим генерацијама“ (Teasdale 2014: 13). Можда 
је још изненађујућа чињеница да 19% младих испитаника не 
само да нису открили да је српска Православна Црква важ-
на за српски идентитет, али такође не осећају да Црква пру-
жа осећај наде. Пет од испитаних у овој анкети сматрају да 
је једини значај српске Православне Цркве пружање вер-
ских услуга (венчања, сахране, крштења). Један испитаник 
није ништа помињао о српској Православној Цркви.

Ова анкета је алармантна. Црква у дијаспори мора оз-
биљно да размотри како се односи према младима. Постоји 
опасност да ће ови млади људи када одрасту сматрати Црк-
ву као ништа друго него само један механизам који пружа 
обредне услуге.

6. Мањина се повлачи тамо где ће бити већина
српска Православна Црква у Чикагу (са околином) има 

једанаест храмова са тринаест парохија. саборни храм вас-
крсења христовог у Чикагу има три парохије. Основана је 
1905. године. Првом службом началствовао је Архимандрит 
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себастијан Дабовић. По територији парохија и броју верни-
ка представља највећу српску заједницу у дијаспори. Неде-
љом у овом храму свештеници служе две литургије. Кори-
сте се два антимиса. Прва са почетком у 8:30 на енглеском 
језику, а друга на српском са почетком у 10:30. На обе литур-
гије пева хор сачињен од парохијана. На првој служби већи 
део верника приђе светој чаши и знатно мање пале свеће. 
На другој служби ситуација је vice-versa.

Многи се не би сложили са оваквим парохијско-литур-
гијским устројством, али је то био једини начин да се поми-
ри јаз између старе и нове емиграције, и да се сви заједно 
задрже под окриљем српске Православне Цркве.

Након прве службе одржава се веронаука за децу. Број 
полазника је преко стотину. веронаука се одржава у већини 
случајева на енглеском језику. После друге службе почиње 
настава српског језика, културе и историје. Полазника има 
знатно мање. сваког петка одржава се проба фолклора са 
више од две стотине полазника. У паузама свештеници др-
же часове веронауке за децу и за родитеље. са родитељима 
се разговара на српском. са децом најчешће на енглеском 
језику. Полазници су деца новије емиграције досељеника из 
српских земаља, након распада бивше Југославије. Њихова 
деца иако рођена у старом крају већ полако заборављају 
језик. У школама говоре искључиво енглески. Код куће та-
кође. Понекада родитељи у жељи да науче језик са својом 
децом комуницирају на енглеском. Међутим, од свештени-
ка и Цркве очекују се да се са децом искључиво комуницира 
на српском. Деца су збуњена. Идентитет им је нејасан. Ако 
њихови родитљи знају одакле долазе, деца не, бар у средњо-
школском узрасту. Овде се види појава вишеструкости 
идентитета. Деца припадају родитељском дому који је тра-
диционалан: припадају и школи која је секуларна и нуди 
другачији вид едукације који је пак супротан родитељском, 
и на крају имају Цркву, коју они, попут родитеља, виде као 
место окупљања и забаве. важно је напоменути и то да су се 
до скоро у црквеним просторијама оджавали концерти но-
вокомпоноване музике.

Трећа и четврта генерација срба у Америци скоро да и 
не говори српски језик. Неки од њих су можда имали баке и 
деке који су говорили српски па се и сећају по које речи. 



48 | ДАмЈАН С. бОжИћ

већина њих ступила је у мешовити брак. Имамо и појаву да 
су многи отишли у цркве својих супружника где су и децу 
крштавали уз образложење да се тамо говори енглески. Је дан 
део њих се, под утицајем пријатеља, поп-културе и хипи по-
крета, придружује Протестантским заједницама. Има и оних 
који у Православну цркву иду само на венчања и сахране.

7. Парохија као дом
Млади дијапоре сазревају у социјалном и образовном 

окружењу и систему у коме постоји широк спектар религи-
озних и етичких ставова. Ако желимо да помогнемо роди-
тељима да негују своју децу у Православној вери и вредно-
стима, парохија мора схватити озбиљну одговорности пре-
ма младима. Младе морамо третирати као интегрални део 
парохијске заједнице и њеног живота. Ово почиње са ли-
тур гијским животом, али свакако се не завршава тамо. Да 
ли је парохија заједница вере у којој се наша деца осећају 
„као код куће“ за време службе, као и у друштвеним актив-
ностима који се нуде након служби? Локална парохија не 
сме игнорисати питања везана за Протестанте и Католике 
који их окружују, баш због младих. Чињеница да има све 
више „мешовитих бракова“ који су благословени, тј. одо-
брени од стране Православне Цркве значи да многе поро-
дице у нашим парохијама морају да се суоче са практичним 
и теолошким последицама разједињености историјских 
цркава. Да ли је парохија заједница која препознаје трагич-
не последице хришћанске разједињености? Да ли је парохија 
заједница која покушава да допринесе процесу помирења у 
складу са Православним учењима? све је ово јако битно 
због правилног сазревања српске омладине.

Да се вратимо на литургију. Литургија се нуди „за цео 
свет“, као што је господ Исус христос дошао „за живот све-
та“, Црква постоји на свету ради света. стога, евхаристија 
на делу мора бити изражена и у нашој бризи за добробит 
заједнице, ближњих и спасење свих. Када парохија показује 
своју бригу за друштво и благостање свих, нарочито кроз 
филантропију и великодушност за оне којима је то потреб-
но, тада сведочимо истину јеванђеља. Да ли је парохија за-
јед ница вере која је позната у граду као весник јеванђеља?

Из бриге за повереном паством, а из горе наведених 
разлога Митрополит средњезападноамерички христофор 
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(Ковачевић) даје благослов (1994.) пароху саборне цркве у 
Чикагу, протопрезвитеру Денису Павићевићу и јерођакону 
Иринеју (Добријевићу),1 да отпочну са служењем две литур-
гије. Ово је, назовимо, први корак пробоја дијаспоре ка ми-
сији. Ово је, по сведочењу проте Павићевића, убрзо при-
вукло људе из других српских парохија као и поједине Про-
тестанте који су били везани за српску Православну Цркву 
преко брака. Људи недељом прелазили велике раздаљине да 
би присуствовали литургијама у српској Православној Црк-
ви на енглеском језику. Јерођакон Иринеј почиње и са веро-
науком за децу и одрасле на енглеском. Ова новина изазвала 
је опозицију међу локалним свештенством, а било је и тен-
зија унутар парохије. Неки су ову одлуку Митрополита хри-
стофора сматрали стварањем српске парохије за оне који 
не говоре српски (Америчке србе), док су други имали ши-
ру визију сматрајући је за све-Православну парохију. Напо-
мињем да је било и оних који су у овоме видели увод у це-
пање српске Православне Цркве и одлазак у тзв. Америчку 
Православну Цркву. Овим питањем бавиле су се чак и но-
вине у србији! Оно што треба подвући јесте језик. Матерњи 
језик архијереја, свештеника и ђакона био је енглески.

Интресантно је сведочење Руског свештеника Алексеја 
Чернаја који је по одласку на једну парохију у Африци по-
кушао да сведочи Православље локалном становништву. У 
својим мемоарима између осталог пише: „Постојала је за-
једница црнаца у Лесоту (бивши Басутоланд) која себе на-
зива Православном афричком црквом. Послали су ми захтев 
да их прихватим као чланове наше Цркве. Њихов свеште-
ник посетио ме је више пута. Да је моје знање енглеског је-
зика било боље, можда би могло довести до неких плодних 
резултата“ (Архив српске Православне Цркве у северној 
и Јужној Америци, Либертивил, Регистратор 7/92). Овај слу-
чај може се применити на већину наших свештеника који 
служе у сАД.

ситуација у грчким заједницама је знатно другачија. 
Богослужења се обављају на грчком језику уз додавање де-
лова на енглеском. веронаука се одржава на енглеском, као 
и часови историје и културе. свештеници су махом рођени 
у сАД и врло добро познају културу своје земље. Они као и 
њихова емиграција Америку сматрају својом земљом.

1 сва три свештено-
служитеља су срби 
рођени у Америци.
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Пословица каже да шума обликује стабло, од родитеља 
наслеђујемо презиме, национални, као и верски идентитет. 
Међутим, сведок сам многих породичних трагедија када 
деца пронађу духовно уточиште на другом месту. Омладина 
дијаспоре, као што између осталог потврђује анкета проф. 
Тисдејла, често осећа да њихова Црквена заједница, тј. па-
рохија, не решава њихове духовне проблеме. Да ли смо све-
сни и да ли препознајемо реалност наше сутуације? сма-
трам да је прошлост да ће наша деца у северној Америци по 
неком аутоматизму изабрати српску Православну Цркву. 
Не можемо више очекивати од њих да ће они пасивно „при-
суствовати“ црквеним богослужењима која не разумеју. Не-
ће више толерисати наше слабости и поделе. Фолклор им 
можда у неком узрасту нешто значи, али касније у животу 
не… Многи напуштају Цркву јер се не осећају као дијаспора.

8. Да ли смо дијаспора?
У једно обраћању Митрополит христофор између оста-

лог каже: „Питање дијаспоре се везује за нас који живимо у 
сједињеним Америчким Државама. Нас категоришу као ди-
јаспору. Ми не седимо на обали реке вавилон чекајући да се 
вратимо кући. Да ли неко овде чека да се врати у земљу сво-
јих предака? Колико вас хоће да се врати у стари крај? Ја сам 
први који категорично одбацује да ме ставе у ту категорију 
дијаспоре. Ја нисам дијаспора. Ја сам Американац српског 
порекла Ово је моја земља и ја сам поносан на моје српско 
порекло. Подразумева се да имам љубав и поштовање пре-
ма моме наслеђу, то сам ја. Православни народи имају див-
но наслеђе и користи нам да се изразимо још боље као Пра-
вославни хришћани у нашој домовини Америци, али не осе-
ћам да морам бити под нечијим страним надзором и доми-
нанцијом како бих имао поштовање и љубав према наслеђу 
мојих предака“ (Kovacevich 2007).

Трећој или четвртој генерацији реч дијаспора не значи 
ништа, али им Црква као заједница верних и брод спасења 
представља све. То је изазов овог века. Тешко је признати, 
али има и оних у „тој дијаспори“ који су напустили српску 
Православну Цркву само зато што нису нашли христа и 
Његову Цркву. Правилан развој парохијског живота у се-
верној Америци је изузетан феномен који сведочи о ствар-
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ности христа и Јеванђеља. Имајући ово на уму, сматрам да 
је ово изазов 21. века са којим се суочавава српска Право-
славна Црква и наше парохије у Америци. Ови изазови зах-
тевају пажњу епископата, свештенства и црквених лидера. 
Ово су изазови са којима се суочава већина наших парохија 
без обзира на величину.

9. Парохија или клуб
Парохија треба да буде увек и само заједница верних 

усмерена на стварност христа и Његовог учења. Ништа у 
животу парохије не може бити важније од тог момента. сва-
ка парохијска активност мора да се односи на Јеванђеље и 
сведочење христа као сина Творца. Шта је кључно за ожив-
љавање наших парохија као и за живот парохијана? Разум-
љива литургија. Она пружа могућност парохијанима не са-
мо да се хвале и захваљују Богу већ и да се формирају у Пра-
вославној вери. Да се тиме још више преобразе у синове и 
кћери Божије. Међутим, ово захтева да богослужење Цркве 
буде разумљиво и приступачно. са свештеником као духов-
ним вођом, литургија мора бити истинско „деловање сабра-
них“, а не перформанс „црквених великодостојника“. Ли-
тур гијски препород за сваку парохију је прека потреба.

сведоци смо да се и овде у србији зидови који раздвајају 
људе у нашим различитостима полако руше. Ми као Право-
славни хришћани не смемо бити имуни на ове промене и 
глобални развој. Теолози, као будуће духовне вође морају 
озбиљно да схвате свој верски и духовни живот. Потребно 
је време и припрема, као и храброст, стрпљење и знање. То 
је могуће само ако узајамно побољшамо знање о вери и кул-
тури којој припадамо и у којима смо се нашли сплетом окол-
ности, а на првом месту вољом Божијом. Ако наши теолози, 
тј. будући свештеници буду игнорантни према другим вер-
ским убеђењима онда ће неспремни служити и проповеда-
ти у Америчкој клими културне и религијске разноликости.

10. Закључак
све наведено је део илустрације једне тензије између 

дијаспоре и мисије и може нам помоћи да уочимо зашто 
дијаспора није ефикасни алат мисије, нити би се, по свој 
природи ствари могло очекивати да буде ефикасан алат за 
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мисију. Да ли је Православна црква, црква мисије или је Ње-
на улога очување српске, грчке или руске културе? Овај став 
се јасно изражава у филму „My big fat Greek wedding“. Кла-
сична прича о грчкој дијаспори у Америци. У филму се гр-
киња удаје за Американца, а непосредно пре њиховог венча-
ња он се крштава у грчкој Православној Цркви. Одмах на-
кон крштења он каже: „Ја сам сада Грк“.

Циљ је да емигранти престану да буду емигранти. Да 
постану део заједнице у којој живе. А постаће само ако буду 
имали довољно знања о својим ближњим. Љубав између 
појединаца расте само и једино преко знања и упознавања. 
господ Исус христос заповедио је својим ученицима да прво 
проповедају јеванђеље „изгубљеним овцама дома Израи-
љева.“ Онда им је речено да крсте све народе у име Оца и 
сина и светога Духа. Ако желимо да останемо верни хри-
стовим речима, морамо да следимо Његов пример. Не сме-
мо да скривамо наше таленте и да се изолујемо у верска гета 
и самосажаљива друштва. Црква сабира све народе свих 
времена. У Њој се превазилазе временске границе и она во-
ди свакога у постојање вечности. стога веру морамо дожи-
вети, а не свести на традицију, личну историју или обичаје. 
Црква и духовне вође су дужни да вернима понуде осећај 
духовне сигурности. спаситељ је рекао ученицима: „Жетве 
је много, а посленика мало: зато се молите господару жетве 
да изведе посленике на жетву своју“ (Лк. 10, 2–3). Црква се 
моли за све народе, али је сада је тренутак да попут св. саве, 
поново изађемо на жетву. Изазови пред савременом Право-
славном парохијом у сједињеним Америчким Државама 
данас су огромни. Штавише, изазови које смо поменули бли-
ско су повезани са другим изазовима са којима се суочава 
Црква у целини. Ово укључује низ питања везаних за руко-
вођење, посебно квалитетом свештеничке припреме и ква-
литета епископског надзора, као и питања везана за тачну 
анализу карактеристика и духовност америчког друштва. 
Ово такође укључује питања везана за превазилажење ју-
риздикционих подела и успостављање административнијег 
уједињене цркве у сједињеним Државама. У срцу свега ово-
га је крајњи изазов за Цркву да заиста буде Божанска Црква 
у друштву северноамеричке данашњице.

. . .
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ИДЕНТИТЕТ И ШКОЛА: 
ЗАПАДНОЕВРОПСКИ, РУСКИ И ГРЧКИ 
УТИЦАЈИ НА ОБРАЗОВАЊЕ СРПСКОГ 

НАРОДА У XVIII и XIX ВЕКУ

Апстракт: Током xvIII и xIx века српски народ су-
очавао се са проблемом образовања у најпре обједи-
њеној, а касније раздвојеним Митрополијама, бео-
градској и карловачкој. Евидентан хуманистичко–
рационалистички утицај са запада, руско–украјин-
ски преко образованих учитеља, богослужбених и 
других књига, уз истовремено нераскидиву везу са 
византијским ћирило–методијевским и светосав-
ским предањем, утицао је на религиозну, културну и 
образовну свест срба. Не губећи корак са Европом, 
али чувајући своје аутентично предањско Право-
слав ље, ипак је грађанска интелигенција подлегла 
секуларизацији друштва, што је довело до последица 
које осећамо и данас. 
Кључне речи: Европа, српска Црква, Карловачка ми-
трополија, богословље, култура, образовање, акаде-
мије, школе, свештенство.

Утицај на образовање српског народа, како световно 
тако и богословско, извршен је на више начина и из три нај-
важнија правца. Први, западноевропски, други источни ру-
ско-украјински и трећи са југа, грчки. Историчари се углав-
ном слажу у мишљењу да су култура и образовање српског 
народа у xvIII веку, без обзира да ли се налазио под хаб-
збуршком или отоманском влашћу, били на веома ниском 
нивоу. скромно описмењавање и тада искључиво верско 
образовање, углавном се везивало за Цркву и манастире, 
главним носиоцима културе и на Истоку и на Западу. 
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Доминација кијевско–московског школства

После велике сеобе срба и насељавања нових простора 
северно од саве и Дунава, архиепископ пећки и патријарх 
српски Арсеније III Црнојевић (1690–1706) је 1706. године 
молио хабзбуршког монарха Леополда I да дозволи србима 
отварање школа и штампарије.1 Исто је учинио и касније 
новоизабрани митрополит крушедолски Исаија Ђаковић.2 
Њему је било добро познато да само просвећен и образован 
народ може да иде у корак са другим народима. Царски Беч 
углавном је игнорисао такве захтеве, а преко католичких 
калуђера отворено је нудио свој модел школовања и посеб-
но, штампарије3. Митрополит београдско–карловачки Мој-
сије Петровић (1713–1730) свестан важности латинског јези-
ка у образовању, решење је ипак потражио код правоверних 
Руса. Цару Петру великом писао је да му пошаље учитеље и 
руске богослужбене и школске књиге.4 Од бечког двора до-
био је одобрење за отварање виших и нижих школа, а Руси 
су му послали образованог Максима суворова.5 У Карловце 
је дошао 1. октобра 1726. године и у изнајмљеном стану отво-
рио Руско–словенску школу школу.6 Радила је такође у: ва-
љеву, Пожаревцу и Мајданпеку7, а Београд је још раније имао 
латинску школу, у којој су предавали језуитски учитељи.8 

После неуспеле просветитељске мисије Максима суво-
рова, са којим је био незадовољан нови београдско–карло-
вачки митрополит вићентије Јовановић (1731–1737), на ста-
вљен је увоз руских предавача и „русификација“9 српског 
образовања, овог пута из Кијева. Један од њих био је и про-
фесор Емануил Козачински, образовања стеченог на мос-
ков ској славенско–грчко–латинској академији. Именован 

1 Душан Ј. Поповић, 
Срби у Војводине 2, 
Нови сад 1990, 390.

2 Професор Карловач-
ке гимназије Коста 
Петровић у књизи 
Историја Карловачке 
гимназије, наводи да је 
исте године Исаија 
Ђаковић послао молбу 
цару Леополду I, да 
„дозволи народу шко-
ле подизати“. То није 
могао учинити, јер је 
за црквеног поглавара 
изабран на Првом 
црквено-народном 
сабору у Крушедолу у 
јануару 1708. године. 
(ср. Коста Петровић, 
Историја Карловачке 
гимназије, Беочин 
1991, 4; Душан Ј. 
Поповић, н. дело, 390.

3 Поповић, нав.д. 382.

4 Јасна Љ. Парлић–
Божовић, Образовање 
срба у време турске 
власти, у: Зборник ра-
дова Филозофског фа-
култета xLI/ 2011, 556.

5 И пре суворова и 
Козачинског, руски 
наставници су долази-
ли у наше земље. 
сравни: Душан 
Поповић, Срби у 
Војводини 2, Матица 
српска, Нови сад, 
1990, 403.

6 Поповић,нав.д. 392. 

7 Јасна Љ. П. Божовић, 
наведено дело, 560.

8 Исто.

9 Јасна Парлић–Божовић у свом раду преоштро закључује да „русифи-
кација српских манастира, цркава и школа“ није успела (Образовање Срба у 
време турске власти, 556-557). Русификација је итекако оставила дубок траг 
у образовању срба, поготово богословском, на шта указују новија истра-
живања проф. др владимира вукашиновића, објављена у његовој докторској 
тези, Српска барокна теологија (2010). У предговору првог издања дисер-
тације, умировљени херцеговачки епископ Атанасије (Јевтић) експлицитно 
наводи да је „стварна русификација Православних срба у пределима преко 
саве и Дунава (...) вршена кроз језик (...) школе и књиге, а онда и богослуж-
бене књиге и наметану оповршњену побожност. сравни: владимир вука-
шиновић, Српска барокна теологија,врњци–Требиње 2010, 9.
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је за ректора свих славенско–латинских школа Београдско–
карловачке митрополије и главног архидије-цезалног про-
поведника.10 Аутор је „Трегедије о смрти последњег српског 
цара Уроша“, чиме су постављени темељи српској драмској 
књижевности на црквенословенском језику.11

срби из хабзбуршке монархије су, реципрочно овоме, 
у xvIII веку високо богословско образовање стицали у Ру-
сији, највише у латинизованој Кијевској духовној акаде ми-
ји12, али и на протестантском Унивезитету у халеу.13 Млади 
дипломци, постали су носиоци руског духа и културе14, 
црквено–просветног живота у Карловачкој митрополији и 
„стубови одбране од унијатских притисака“.15 Русофилска 
оријентација у српском друштву захватила је, осим свеште-
них кругова, цео народ.16 У првој половини xvIII века у ки-
јевској духовној Академији школовало се 28 срба из Карло-
вачке митрополије.17 Међу њима и Дионисије Новаковић, 
потоњи будимски епископ.18 У Академији се образовао 11 
година (1726–1737).19 У некадашњем Петроварадинском шан-
цу, а данашњем Новом саду, у Рождество–Богородичној 
латинско–словенској школи, познатој као Духовни колегиј 
за младе богослове20, предавао је философију и теологију.21 

Била је то прва висока школа код срба коју су сматрали цен-
тром ширења руске схоластичке књижевности међу срби-
ма у првој половини xvIII века.22 сматра се да је, захваљу-
јући Новаковићу, почео модерни развој класичних и хума-
нистичких наука код срба и високог теолошког образова-
ња.23 Међу питомцима Кијевске духовне академије налазио 
се и изузетно талентовани и образовани богослов, истори-
чар, писац и педагог, архимандрит Јован Рајић. Највиши бо-
гословски разред завршио је од 1753–1756, а усвојену кијев-
ску научну методологију24 применио је у својим оригинал-
ним радовима. Поред Новаковића и Рајића, међу истакну-
тим србима, школованим на кијевској Академији, издвајају 

10 Емануил Козачин-
ски, Енциклопедија 

Српског народног позо-
ришта, на: http://

www.snp.org.rs/
enciklopedija/? p=6395, 

прступио: 28.10. 2017.

11 Љубисав Андрић, Ен-
циклопедија Карлова-
ца, Нови сад 1998, 98.

12 владимир вукаши-
но вић, Црквено бе-

седништво Доситеја 
Обрадовића, у: Ли-
тургија и култура, 

Београд 2007, 166.

13 Исто.

14 Парлић-Божовић, 561.

15 владислав Пузовић, 
Руски путеви српског 

богословља, Правосла-
вни богословски фа-

култет, ЈП служ. глас-
ник, Београд 2017, 51.

16 Парлић-Божовић, 561.

17 Радмила Радић, Об-
ра зовање свештенства 
сПЦ у xIx веку и пр-

вој половини xx века, 
у: Образовање код 

Срба кроз векове, За-
вод за уџбенике и на-

ставна средства, 
Друштво историчара 

србије, Историјски 
институт, Београд 

2003, 102.

18 О животу, теологији 
и делима Дионисија 
Новаковића види у: 
владимир вукаши-

новић, Српска Барокна 
теологија, врњци-Тре-

биње 2010, 129–208.

19 владислав Пузовић, наведено дело, 53.
20 владимир вукашиновић, наведено дело, 135.
21 Драган Јаковљевић, Зачеци српског школства у Угарској, у: Годишњак 

Факултета за културу и медије, бр. 7, год. vII (2015), 513–514.
22 вукашиновић, наведено дело, 135.
23 Јаковљевић, наведено дело, 514.
24 в. Пузовић, наведено дело, 53. више о животу, делу и теологији Јована 

Рајића у: владимир вукашиновић, Српска барокна теологија, 31–128.



ИДЕНтИтЕт И ШКОЛА | 57

се: јеромонах Макарије Петровић, карловачки јерођакон Ар-
сеније Иванов, јеромонах Прохор из Петроварадина25, је ро-
монах Исаија Новаковић, Павле вујић, Арсеније Ивано вић26 
и многи други. Као први студент србин санкт–петербурш-
ке академије помиње се стеван Раденковић, рођак архи ман-
дрита и потоњег архиепископа Петра смелића27, који је у 
Русију дошао из сен–Андреје.28 Први србин који је уписао 
московску словено–грчко– латинску академију био је јеро-
монах Лаврентије.29

Од средине xvIII века, у српској Цркви као узори, до-
ми нирају руска црквена литература и руски језик. Међутим, 
у српском друштву осетио се утицај и немачког и францу-
ског језика и литературе. Доситеј Обрадовић намеравао је 
за србе да напише граматику француског језика.30 Емануи-
ло Јанковић, ученик Доситеја Обрадовића, писац, прево-
дилац и један од првих српских природњака xvIII века, ко-
ме су бечке власти одбиле захтев да отвори српску штампа-
рију31, 1790. године у Новом саду отворио је књижару у којој 
су продавали француске и немачке књиге.32

Другу половину xvIII века карактеришу црквено–по-
литичке и културно–просветне реформе у животу пречан-
ских срба. Подразумеван је наставак образовања али и „ели-
минисање руског утицаја“.33 већ раширен дух енглеског ли-
берализма и француског рационализма, који је послужио 
аустријском цару Францу Јосифу II да прокламује апсолут-
ну слободу вере и верске толеранције, захватио је и младу 
српску интелигенцију. Последице тога су све чешће критике 
цркве, свештенства и монаштва, са тежњом да просвета бу-
де благотворни лек за лечење народа „од предрасуда и рђа-
вих навика и обичаја“.34 Западноевропски утицај на модер-
но образовање код срба видљив је и пред крај xvIII века, 
када су у Карловцима отворене прве две средње школе, ги-

25 в. Пузовић, н. д., 54.

26 Пузовић, н. д., 55.

27 Исто.

28 Руска царица Ката-
рина I му је дозволила 
да у теолошкој школи 
светог Александра 
Невског уведе учење 
грчког и латинског 
језика. Руска Црква га 
је 1736. године хирото-
нисала за архиеписко-
па бјалгородског. На 
Универзитету у хар-
кову, спровео је зна-
чај не педагошке ре-
форме и довео искус-
не предаваче. види: 
Матеја Матејић, Хи-
ландар–културна рас-
крсница, на: http://
www.hilandar.info/
strana.php?strana_
id=225, приступио: 
13.12.2017.

29 в. Пузовић, н. д., 56.

30 Д. Поповић, н. д., 405.

31 Модерно српско 
изда ваштво у 19. веку, 
https://sr.wikipedia.org/
sr-el/старо српско из-
даваштво (1494–1918), 
приступио, 3.10. 2017.

32 Поповић, н. д., 406.

33 Радић, наведено дело 102. (Јасно је да се та „елиминација руског утицаја“ 
у обрaзовању односила више на руске предаваче него на руску литературу. 
Тај фактор очигледан је већ приликом отва ра ња „Покрово-Богородичне шко-
ле“ митрополита Павла Ненадовића, које су у сремским Карловцима под 
заједничким именом чиниле: словенска, Латинско–немачка, грчка и Клири-
кална школа. сравни: Предраг Пузовић, Рад митрополита Павла Ненадовића 
на просвећивању свештенства и народа, у: Прилози за историју Српске Пра-
вославне Цркве 4, Православни богословски факултет, Београд 2014, 14.

34 Парлић–Божовић, наведено дело, 562.
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мназија (1791) и Богословија (1794). везују се за једну од нај-
значајних личности у српској Цркви за образовање срба, 
карловачког митрополита стефана стратимировића (1790–
1836). Овај изузетно образовани архијереј широке културе35 
волео је књигу, бавио се науком, трудећи се да све, а посебно 
србе јужно од саве и Дунава, „загреје за више образовне и 
националне циљеве“.36 Управо њему захваљујући, у xIx веку 
на целом подручју Карловачке митрополије, од Далмације 
до влашке, отворено је седам клирикалних школа. Поред 
поменуте карловачке, још у: Шибенику (премештеној 1841. 
године у Задар), Пакрацу, Плашком, вршцу, Араду и Теми-
швару. Руски утицај на образовање и просвету посебно је 
евидентан кроз увоз богослужбених књига из Русије и њихо-
во касније прештампавање, у којима је стратимировић оди-
грао значајну улогу.37

Секуларизација просвете и богословља
Деветнаести век назван је веком у коме је и световно и 

духовно образовање доживело свој пуни процват. У Европи 
је јачао дух национализма и вера у моћ образовања, с циљем 
да обликује како будућност појединца, тако и читавог на-
рода. својом активношћу у стварању националних школ-
ских система посебно су се истицале: Пруска, Француска и 
Енглеска.38 Нови век и његов културни и образовни кон-
цепт подразумевао је, такође, нови модел школе, одвојен од 
Цркве, коју у Европи препознајемо одмах након ренесансе, 
а на нашим просторима знатно касније. Најпре у војводини 
међу србима под Аустро–угарском у xIx веку.39 врло је ва-
жно поменути и Панславизам, политичко–друштвени и ко-
фесионални покрет словена за национално ослобођење у 
неколико земаља средње и југоисточне Европе. Његова осо-
беност је христијанизација, односно, програм обојен новим 
црквено–православним, садржајем.40 Представљао је про-
тивтежу Пангерманизму, усмереном на духовно и политич-
ко уједињење немачких народа. Био је утемељен на чисто 
природној умној способности и снази човековог разума. 
При том је у потпуности елиминисао утицај и потребу Бо-
жанског натприродног откровења, градећи своју визију др-
жаве, културе, просвете и идентитета.41

35 сава, епископ 
шумадијски, Српски 
јерарси од деветог до 
двадесетог века, Бео-

град–Подгорица–
Крагујевац 1996, 472.

36 Парлић, 562.

37 Петар Николић, 
Црквена просвета у 
време митропoлита 

стефана стратими ро-
вића, у: Зборник радо-

ва са научног скупа 
Три века Карловачке 

ми троплије 1713–2013, 
Епархија сремска–

Одсек за историју Фи-
лозофског факултета 
Унверзитета у Новом 

саду–Мало 
историјско друштво 
Нови сад, Нови сад 

2014, 677–704.

38 Evropsko obrazovanje 
od 15. do 20. veka, на: 

https://sr.wikipedia.org/
sr- /sr-el/Европско_

образовање_од_15._ 
20._века , приступио, 

4.10.2017.

39 Димитрије Калезић, 
српске школе у Алба-

нији, у: Из црквенога 
школства, Београд 

2006, 55.

40 Димитрије Калезић, 
Призренска богосло-
ви ја у годинама вели-
ке европске кризе, у: 

Из црк венога  
школства, 46.

41 Исто.
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србија xIx века је друштво парадокса. Мада је према 
ондашњим статистичким подацима једна од најнеразви је-
нијих држава Европе, без обзира на ту околност, њени пред-
ставници науке пратили су модернизацију многих научних 
области, а неки по својим прегнућима били у самом европ-
ском врху.42 И док се у европској култури новог века, гледа-
ло „више на природу него на дух, више на цивилизацију 
него на кулутуру, више на спољашње промењиве ефекте него 
на иманентна знања“43 српско образовање xIx века, отво-
рено према европским утицајима и постепено обликовано 
према европским моделима, није прекидало везу са својим 
„старим изворима духовности, морала и просвете“.44 Међу-
тим, и поред тога модернистички, схоластички утицај био 
је неизбежан у српском образовању.

Школовање срба на руским духовним академијама пре-
кинуто је у првој половини xIx века, због противљења хаб-
збуршке власти.45 Тек од 1849. године обновљена је пракса 
образовања срба у православној Русији. Поново су стицали 
знања на духовним академијама у: Кијеву, Москви, санкт–
Петербургу и Казану46, али и у: Бечу, Пешти, Оломоуцу, 
Черновицама, Берлину, Печују, Паризу, Лајпцигу, Фрајбургу, 
сегедину и другим местима.47 Кијевску духовну академију 
завршио је, на пример, један од најзначајнијих православ-
них канониста48 Никола Милаш, потоњи епископ Далма-
тинско–Истријски Никодим.49 Московску Академију сту-
дирали су „први српски академски образовни библисти“ 
Иларион Зеремски и епископ бачки Иринеј ћирић50, а на 
санкт–Петербуршкој духовној академији Душан Јакшић, 
једини србин ове Академије са титулом магистра богослов-
ља.51 сегедински лицеј похађали су, између осталог, карло-
вачки митрополити и српски патријарси Јосиф Рајачић, са-
муило Маширевић и Прокопије Ивачковић.52 Митрополит 
београдски Петар Јовановић, такође је у сегедину завршио 
философију, говорио више језика и био изузетно образован 
човек.53 срби су студирали и у Пожуну, на тамошњем Еван-
геличком лицеју.54 Последица школовања већине српских 
богослова у xIx веку у Кијеву, санкт–Петербургу и Москви, 
био је увоз и употреба бројних приручника религиозног са-
држаја. српско богословље захваћено је тада снажним тала-
сом морализма, чија су правила и забране народ више уда-

42 Љубинка Трговче-
вић–Митровић, Шко-
ловање девојака у ср-
бији у xIx веку, у: Об-
разовање код Срба 
кроз векове, Завод за 
уџбенике и наставна 
средства, Друштво 
историчара србије, 
Историјски институт, 
Београд 2003, 81.

43 Калезић, Мјесто Бо-
гословског факултета 
у српској култури, у: 
Из црквенога школ-
ства, 101.

44 Исто.

45 в. Пузовић, наведено 
дело, 57.

46 Пузовић, н. д., 58.

47 Радић, наведено  
дело, фн 58, 121.

48 в. Пузовић, наведено 
дело, 251.

49 Пузовић, н.д., 243-244.

50 Пузовић, н. д., 306.

51 Пузовић, н. д., 369.

52 Душан Ј. Поповић, 
Срби у Војводини 3, 160.

53 Радић, наведено де-
ло, 103.

54 Поповић, наведено 
дело, 161.
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љили од храма него га привлачили.55 Због одвајања теологије 
од цркве, православно образовање и целокупно богословље 
код срба пролазило је тада кроз дуготрајну кризу. У време 
експанзије науке и њене еманципације од теологије, литур-
гијско богословље уступило је место академском. Блажене 
успомене, протојереј професор др Радован Биговић, писао 
је о идејној и духовној дезоријентацији српске културе и 
духовности крајем xIx и прве половине xx века, сматрајући 
да је то био „период нагле некритичке европеизације српске 
културе, али и период слабљења и запостављања традицио-
налне светосавске мисли и духовности“.56 српска култура и 
просвета доживљавају трагичан раскол, чије су последице 
биле одвајање богословља од школе, секуларизација про-
свете и свести српског народа.57 Црквени живот и бого слов-
ље западају у дубоку кризу, уз све изражајнији формализам, 
морализам и пијетизам.58 То ће условити да се почетком xx 
века српска богословска мисао „најчешће сводила на аполо-
гетску и полемичку литературу“59 и стицање знања „о хри-
сту, Јеванђељу, Цркви и хришћанском животу (…) које су 
хришћанску веру и живот претварале у религиозни и етич-
ки систем“.60 Када је у Русији избила Октобарска револуција, 
српски богослови су се окренули универзитетима у Ен-
глеској и грчкој.61

Културно–историјска јелинизација Срба
Утицај грка на српску културу и образовање почео је 

још од свете равноапостолне солунске браће Кирила и Ме-
то дија и њихових наследника. Они су на нашем словенском 
простору основали „високу богословију“, много пре него 
што је настала сорбона.62 О утицају грка на српско обра-
зовање говоре подаци да су грчке школе постојале још у 
xvIII веку. Најстарији помен везује се за Земун, где је грчка 
школа радила од 1740–1754. године, а грчки је предавао Тео-
дорас стеријадис. На територији Аустро–уграске монархије 
грчких школа било још у вршцу, Новом саду, Загребу63 и 
другим местима са већинским бројем становника грка и 
Цинцара.64 У Новом саду је као „приватни завод“ радила 
грчка школа до револуције 1848. године. странице књига 
биле су одштампане двојезично, паралелно на грчком и срп-
ском. Посебна пажња посвећена је верској настави, а ђаци 

55 Радован Биговић, Од 
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ка, Рашка школа,  
Београд 1998, 104.

56 Р. Биговић,  
наведено дело, 15.

57 Р. Биговић, н. д., 19.

58 Биговић, н. д., 20.

59 Биговић, н. д., 24.

60 Биговић, н. д., 25.

61 Радић, н. д., 118.

62 Данило Крстић, 
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ку беше смисао, хриш-
ћанска мисао,  
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србиње 1996, 16.

63 Мирољуб Манојло-
вић, Јоанис А. Папа-
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ским земљама (18-20 
век) приказ књиге у: 
Историјски часопис 

(ур. славенко Терзић), 
Књ: xLII-xLIII (1995-

1996) Београд 1997, 477.

64 Поповић,  
Срби у Војводини 3, 152.
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су редовно похађали сва богослужења.65 грчка школа посто-
јала је и у Београду, а за најбољу сматрана је у Земуну.66 У 
Београду су 1859. године, грчки трговци од Министарства 
просвете молили да им се дозволи отварање приватне грчке 
школе. У србији су грчке школе радиле још у Шапцу, сме-
дереву и Неготину. Кнез Милош Обреновић, дозволио је 
учење грчког језика у Лицеју у Крагујевцу.67 Будући да је ка-
сније у Турској дозвољено отварање сличних школа, њихов 
значај је почео опадати од тридесетих година xIx века.68 

У српској историографији углавном је преовладало миш-
љење да је у време владавине грчких владика–фанариота, 
који су се налазили на катедри београдске и босанске ми-
тро полије, крајем xvIII и у xIx веку, образовање срба било 
на веома ниском нивоу. вук Караџић сматрао је да је њихов 
дуготрајни боравак у србији довео до необразованости срп-
ског свештенства. Међу грчким владикама било је и непис-
мених.69 Митрополита београдског Леонтија Ламбровића 
(1801–1813) је, на пример, по доласку у Београд, учио да чита 
и пише митрополит Методије. Према наводима нашег исто-
ричара проф. Радослава грујића, за време фанариотских грка, 
народом је завладало празноверје, а србима нису дозво-
љавали да имају своје школе чак ни пред крај xIx века. Ути-
цај на образовање одвијао се кроз њихове школе, отваране 
у већим местима где су живели грци и више школе у: ско-
пљу, солуну, Охриду и Јањини. Међутим, да ли можемо при-
хватити преоштра мишљења појединих истраживача да су 
у време управе српском Црквом ових владика свештено-
служитељи били апсолутно необразовани.70 Таквих при-
мера неоспорно имамо. Но, без обзира на ту околност, тре-
ба имати у виду и чињеницу да су тада већ постојале бого-
словске школе. Уосталом, образовање свештенства и отва-
рање школа била је константна брига митрополита, који су 
улагали велике напоре за стицање, како теоријског, тако и 
практичног знања младих богослова. Кандидати за свеште-
нике из јужних крајева, образовали су се и даље код „углед-
нијих парохијских свештеника“ али и одлазили на школо-
вање у Карловце.71 грци–фанариоти критиковани су, пого-
тово, због симоније72, потиснутог словенског богослужења 
и уништавања рукописних и штампаних богослужбених 
књига.73
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Без обзира на одређене сукобе и неспоразуме, ученост 
и правоверје поникло на темељима ромејске духовности, 
културе и образовања, богатство атинско–солунске–свето-
горске теолошке мисли, извршило је неоспорно велики ути-
цај на српско образовање и српско богословље. Поред оби-
мне патролошке литературе и литургичких дела, чијим пре-
водима се не назире крај, посебан дар српском богослужењу 
и духовном образовању представља једногласно традицио-
нално појање, грчка псалмодија. Дуго времена доминирало 
је на српским просторима, а онда половином xIx века под 
западним утицајем потиснуто увођењем полифоне музике. 
По мишљењу тадашњег васељенског патријарха Антима vI, 
полифонија је била „посве неприкладна у споју са свеште-
ним карактером и поретком православног богослужења“.74 

Заједно са карловачким пјенијем xIx века, оно данас пред-
ставља значајно сведочаство вишевековног културно-исто-
риј ског и богословског прожимања грчког и српског народа.

Не треба, међутим, да заборавимо да је крајњи циљ обрa-
зовања ипак у човеку прослављање и образовање христо-
вог вечног боголика.75 Тај циљ се остварује увек у заједници, 
која је у природи човека као друштвеног бића, али и човека 
као еклисијалног, односно литургијског бића.76 

Закључак
Резервисаност према Западу, као носиоцу Римокато-

личке вере, константно је била присутна у српском народу. 
верска толеранција постојала је у извесној мери, међутим, 
кад је реч о образовању, срби су се одувек налазили у про-
цепу. Без Запада нису могли, а православни Исток био им је 
милији. Евидентно је да је постојала извесна сагласност и 
прећуткивање, када је реч о друштвеним, политичким, кул-
туролошким па и верским питањима. срж православне ве-
ре је, међутим, остала нетакнута. Утицај Запада и његовог 
барока на простор Карловачке митрополије оставио је вид-
љив траг у црквеној и световној архитектури. врло рано срби 
су схватили да је познавање и знање језика, поготово кла-
сичних, битан услов образованости. 

српски школовани монаси xvIII века обликовали су 
„будућност српске културе, црквеног и друштвеног живо-
та“77 и поставили чврсте темеље образовања у xIx веку, у 
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којем је доживело свој врхунац. Значајнији европски градо-
ви отворени су били за све који су тежили вишим нивоима 
знања. Увоз европског начина размишљања, менталитета, 
понашања и уопште целокупног живота, одразио се на срп-
ске просторе. грађанска интелигенција под утицајем запад-
ног романтизма и рационализма, као да је полако губила 
свој изворни православни идентитет. Његова цена била је 
секуларизација друштва.

Навикли смо вековима на прекрајање старих у нове гра-
нице Европе и да их посматрамо најчешће кроз аспект вој-
них сукоба. Међутим, насупрот том деструктивном и мрач-
ном, по свему антикултурном, поткултурном и изопаченом 
методу, карактеристичног за пали свет и у њему палог огре-
ховљеног човека, постоји и други, много јачи пут. Пут бого-
словског, интелектуалног и просветитељског свејединства. 
време иза нас показује нам да је за тако нешто најпогоднији 
управо простор југоисточне Европе, простор на којем веко-
вима бивствујемо и који је одувек трпео најжешће ударце, 
али је, у славу Божију, знао и да се одбрани.

срби су, јасно је, већ одавно у Европи, а Европа је из-
вршила свој цивилизацијски утицај на србе. Међутим, се-
тимо се речи блаженопочившег епископа Данила који је го-
ворио о две Европе и два европска духа, западном и источ-
ном, коме је „заједничка колевка“ Балканско полуострво, ту 
где је и рођена европска култура.78 Али, са којом се не може 
стићи далеко, уколико она буде пркосила христу, како нам 
је то својевремено поручивао свети владика Николај Жички.
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ДРАгАН КАРАН

ДОПРИНОс БОгОсЛОвсКОг ФАКУЛТЕТА 
УНИвЕРЗИТЕТА У АТИНИ РАЗвОЈУ 

БОгОсЛОвЉА КОД сРБА

Апстракт: границе представљају темељну вредност 
за развој појединца као индивидуе, али исто тако и за 
формирање једног здравог друштва. Индивидуа то-
ком свог живота непрестано формира сопствене гра-
нице које јој постају основа за даљу адаптацију у раз-
личитим ситуацијама. Одлазак студената у право-
славне земље ради студирања теологије представља 
такође прелазак преко културолошлих граница ин-
дивидуе. Успешност адаптације, као и самих студија, 
у великој мери зависи од спремности и отворености 
појединца за новости и изазове са којима се сусреће. 
Култура и образовање представљају средство за ис-
тинско зближавање међу људима, али и опасност за 
дубоке регресије и анксиозне изолације. Методо ло-
гије студија на Богословском факултету у Атини има 
велики знчај за свеопшту теологију у православном 
свету. Посебан допринос Богословског фалултетета 
у Атини за развој богословља код срба огледа се уп-
раво у подизању квалитета црквеног живота у теш-
ким временима комунистичког режима, па самим тим 
и богословске културе.
Кључне речи: границе, адаптација, образовање, црк-
вени извори, етос Цркве, богословска култура.

Увод
Појам граница и идентитета представља једно од ос-

новних питања како индивидуе, исто тако и друштва у це-
лини. Било који вид човековог живота незамислив је без 
постојања граница, како психолошких тако и социјалних. 
Човек као биће рађа се без осећаја граница и идентитета1, 
тако да први период људског живота управо представља 

1 Sigmund Freud, The 
Future of an Illusion, 
изд. Hogarth Press, 

London, 1928



ДОПРИНОС РАзВОЈу бОГОСЛОВљА КОД СРбА | 67

једини процес успостављања граница и потом изградњу 
иден титета. Мајка својом бригом и пажњом, као и мажењем 
детета по његовом целом телу помаже детету да осети соп-
ствене границе тела и да савлада координацију својих ек-
стремитета. Једна од главних особина овог првог периода 
дечијег живота јесте управо и полицентрични доживљај 
стварности. Постепеним сазревањем нервног система и до-
во ђењем у хармонију, дете постиже један целовит доживљај 
како себе, тако и света изван себе и изграђује постепено 
један однос са тим светом. Овакви процеси постоје и у сфе-
ри друштвених односа где друштво поставља границе сло-
боде деловања појединцу као члану друштва, али исто тако 
се изграђују и границе према појединцу и његовој приват-
ности. Платон је видео у тиранији и анархији велики изазов 
демократије2.

Потреба постојања граница код човека као битан фак-
тор у психолошком контексту одређивања личног иденти-
тета, као и код друштва у односу на појединца и појединца у 
односу на друштво су димензије које се пресликавају и на 
друштвене средине. свака друштвена скупина има своја спе-
цифична обележја којима потврђује свој идентитет. Исо-
крат, један од десет познатих атинских реторичара, уводи 
принцип припадања грчкој култури као основу идентитета 
и са овим се принципом супротставља дотадашњем веро-
вању о припадању грчком народу само на основу порекла, 
односно крвне везе која је до тада била доминанта. Исократ 
је веома јасан и концизан у својој дефиницији Јелина: „Јелих 
је онај ко учествује у нашој култури“.3 Овај принцип је виши 
степен одређивања идентитета на основу културе, али иако 
је један велики културолошки досег античке хеленске циви-
лизације, ипак није успешно прихваћен током историје од 
стране човечанства. Последице неуспеха виделе су се и у 
пршлом веку по трагичним поделама народа по њиховим 
расама и родовима. Такође и културолошки модел изградње 
идентитета имао је своје сјајне, али исто тако и мрачне тре-
нутке током историје. Довољно је напоменути само пример 
грађанских ратова унутар Немачке између римо-католика и 
протестаната који су били темељени само на разлици веро-
исповести, припадања другој религији, односно припадања 
другачијем начину сагледавања света и историје. 

2 Зоран Аврамовић, 
„Знање о демократији 
и знање у демокра-
тији“, Социолошки 
преглед, гoд. xLIv 
(2010), бр. 1, стр. 66

3 Isocrate, Discours, 
приредио Mathieu G , 
Isocrate. Discours том 
2, изд. Les Belles 
Lettres, Paris 1938, стр. 
50. стр. дело: 15- 
„Τοσοῦ τον δ΄ 
ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις 
ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν 
καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους 
ἀνθρώπους, ὥσθ’ οἱ 
ταύτης μαθηταὶ τῶν 
ἄλλων διδάσκαλοι 
γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν 
Ἑλλήνων ὄνομα 
πεποίηκεν μηκέτι τοῦ 
γένους, ἀλλὰ τῆς 
διανοίας δοκεῖν εἶναι, 
καὶ μᾶλλον ἕλληνας 
καλεῖσθαι τοὺς τῆς 
παιδεύσεως τῆς 
ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς 
κοινῆς φύσεως 
μετέχοντας.“
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све ово указује на то колико је питање идентитета иза-
зовно питање, али у исто време колико је уско повезано са 
питањем граница. Улога граница неминовно се огледа у бри-
зи очувања идентитета, а данас у време интернет ере постав-
ља се питање колико је граница адекватан начин очувања 
идентитета једне заједнице која се налази унутар истих тих 
граница. Питање идентитета и граница, посебно данас у мо-
дерној Европи, представља посебан изазов за све чланове 
европске породице, као и за оне који настоје да се придруже 
заједници европских земаља. Брига коју Европа пројављује 
око очувања историјског идентитета свих њених чланица, а 
која се огледа првенствено кроз неговање културе говора и 
плурализма говора, ипак није довољна што је видљиво се од 
многих њених чланица јер изражавају своје незадовољство 
устројством овог политичког пројекта. 

Односи који се граде међу људима унутар једне зајед-
нице где влада мултикултурални модел постаје све већи из-
азов креаторима европских перспектива. Прожимање међу 
народима и њихова комуникација која се одвија на разним 
нивоима захтева посебно истраживање како би се непре-
стано трагало за моделима који ће побољшати и унапреди-
ти заједничи саживот многих, водећи рачуна да се нико не 
осећа угроженим или омаловаженим. Начини комуникације 
и дијалога међу народима Европске уније одвијају се на раз-
личитим нивоима, првенствено економски односи мећу на-
родима у виду слободне трговине и протока робе и добара. 
Европа у великој мери посвећује пажњу и културној покрет-
љи вости својих грађана тако да имамо и веома развијену 
размену студената у оквирима студијских програма. Овак-
ва сарадња има за последицу зближавање људи и ширење 
општих погледа на свет и културу једне заједнице народа 
која почива на мултикултуралности и међусобоној толе-
ранцији. Овај подухват представља велики изазов целокуп-
ног западног света и цивилизуације с обзиром да недавна 
избегличка криза показује многе недостатке и недорасло-
сти унутар европске породице за идеју мултикултурално-
сти, па самим тим показује и низак степен толеранције пре-
ма другоме и другачијем. 
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 Српска Православна Црква  
и мултикултурални модел постојања

Током историје, наша помесна Црква често је била у так-
вим околностима да је морала да се организује по принципу 
мултикултуралности, при чему је настојала да очува цркве-
ни идентитет и националну свест код свог народа. Примери 
тога јасно могу да се виде у многим моментима наше исто-
рије када наш народ није био самовластан. Примери борбе 
Цркве за очување идентитета оглдедају се за време турског 
ропства, али не смеју се занемарити и проблеми са којима се 
наша Црква суочавала и на територији Аустро-Угарске мо-
нархије.

Један од битних задатака који се налазио пред српском 
Црквом јесте управо и школовање интелигенције која треба 
да води општу бригу о народу. Услед недостатка сопствене 
државе, срби у Аустро-Угарској монархији настојали су да 
очувају свој црквени и национални идентитет поред свих 
искушења са којима су се у то време сусретали, а која нису 
занемарујућа. Развој просвете представљао је кључни за-
датак црквених власти, те тако видимо код многих јерараха 
наше Цркве веома изражену бригу за васпитање и школо-
вање црквеног подмлатка. Да би ово успели, а у недостаку 
сопственог школског система, многи млади су били слати у 
тада велике духовне центре ради образовања и стицање зна-
ња неопходних за редовани црквени живот4. Тако видимо 
да Кијевска и Московска духовна академија постају веома 
битне институције које играју значајну улогу у развоју бого-
словља код срба. Такође, не сме се занемарити улога нити 
значај Православног богословског факултета у Черновци-
ма, који је био alma matеr многим значајним делатницима 
на пољу богословља код срба. велики број професора Пра-
вославног богословског факултета Универзитета у Београ-
ду похађао је овај факултет или као студенти основних сту-
дија или као докторанти овог факултета. Професор и тада 
декан Православног богословског факултета Универзитета 
у Београду проф. др стеван Димитријевић у својој при год-
ној беседи поводом десетогодишњице рада факултета, ис-
тиче: „у последњим деценијама његовим одлазили су бого-
слови наши ради вишег образовања и у грчку Богословску 

4 Упореди стеван М. 
Димитријевић, „Пра-
вославни богословски 
факултет у својој десе-
тој години“, Бого слов-
ље (1930) v, 1, стр. 72: 
„Још од краја xvII века 
ишли су православни 
срби у руске више ду-
ховне школе, нарочи-
то у чувену Кијевску 
Братску и Московску, 
онда звану, Латинску 
школу, доцније преоб-
разоване у духовне 
академије. Школовање 
у Русији нарочито се 
појачало у xvIII, па 
продужавало и кроз 
прошли xIx век“.
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школу на острву халки, код Цариграда и на православне 
богословске факултете у Атини и Черновцима, па и на ста-
рокатолички у Берну“.5

Поред овога веома значајног богословског центра за 
раз вој православног богословља код срба мора се посебно 
преи спитати улога и значај Православног богословског фа-
култета у Атини за развој богословља, али и целокупног 
црквеног живота код срба, а посебно током двадесетог ве-
ка. Однос и везе наша два народа српског и грчког током 
историје дубоко су испреплетани и блиско повезани па је 
неминовно да су из тог односа проистекле и одређене по-
следице, а да ли су оне негативне или позитивне оставићемо 
историји да суди. 

Атина место студија и образовања 
Атика је од античких времена представљала стециште 

школовања и образовања, као и колевку европске културе и 
цивилизације. Незамислива је савремена европска култура 
без античке философије, а посебно без Аристотела. Атина је 
тада била центар класичног школства, које је пружало слу-
шаоцима једно врхунско свестрано образовање, данашњим 
речником речено универзитетско образовање. Током исто-
рије, на студијама у Атини сусретали су се велики јерарси 
Цркве, а најбољи пример тога сусрета су свети василије 
велики и свети григорије Богослов, још у четвртом веку. 
Улогу и значај ове двојице црквених мужева није потребно 
истицати пред теолошким и опште образовним аудито-
ријумом.

Историјске околности су умногоме допринеле да и мно-
ги православни срби иду на студије на богословске факул-
тете у грчкој, а посебно у Атини, током двадесетог века, што 
је неминовно имало и једну повратну рефлексију по њихо-
вом повратку у отаџбину. Круг студија није био само једно-
смеран, многи студенти у другој половини двадесетог века 
су долазили из грчке на студирање Православне теологије 
на наш Православни Богословски Факултет српске Право-
славне Цркве. Овде треба нагласити да долазак студената из 
грчке није био подстакнут потешкоћама приликом уписа на 
студије теологије у грчкој, већ је посреди био намерни до-
лазак на један богословски факултет који се одликовао оди-

5 стеван М. Димитри-
јевић, „Православни 

богословски факултет 
у својој десетој годи-

ни“, Богословље (1930) 
v, 1, стр. 72.
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сањем аутентичног духа православног богословља. Чиње-
ница је, да су данашњи поглавар наше Цркве Његова све-
тост патријарх српски господин Иринеј, као и његов прет-
ходник блаженопочивши патријарх српски господин Павле 
провели један период свога школовања и едукације управо 
на Богословском факултету у Атини. Један број архијереја 
наше свете Цркве студирао је на Богословском факултету у 
Атини, како на основним тако и на постдипломским - док-
торским студијама, што је имало утицаја и на живот наше 
свете Цркве. 

Православни богословски факултет Националног и Ка-
по дистријског Универзитета у Атини јесте један од оснива-
ча Атинског Универзитета још давне 1837. године, када је ос-
нован 16/24. априла 1837. године наредбом грчког краља Ота. 
свој рад почиње 3. маја исте године после свечаног отварања 
Универзитета, а отворио га је краљ Ото. Богословски фа-
култет представља најстарију високошколску установу на 
Балкану, те као такав представља веома битан елемент за 
развој православног богословља како у грчкој, тако и у ос-
талим православним змељама. Такође, као најстарија висо-
кообразовна установа академског карактера има битну илогу 
за развој целокупног богословља у православном свету, а 
посебно у прошлом веку. 

свака институција пролази своје историјске моменте 
како позитивне исто тако и тренутке са потешкоћама, па и 
овај факултет је пролазио овакве и сличне моменте, али ус-
певао је да својим радом допринесе унапређењу црквеног 
живота у православном свету6. Развој историјских околно-
сти је био такав да је улога Богословског факултета у Атини 
одиграла посебну улогу за време комунистичких режима у 
словенским змељама. Овде вреди да се напомене да је Бого-
словски факултет у Атини био место школовања двојице 
светитеља наше свете Цркве, на првом месту се истиче чи-
њеница да је свети Нектарије Пендапољски студирао на 
истом факултету, а такође и наш преподобни Ава Јустин 
Поповић. Ава Јустин је једна агиолошка нераскидива веза 
између Богословског Факултета у Атини са Богословским 
факултетом у Београду, где је свети ава био професор. По-
себну пажњу привлачи и лик епископа венијамина Тау ше-
вића, епископа браничевског, који је био први доктор бого-

6 Неоспорно је да је по-
стојала криза односа 
између органа Црк ве у 
грчкој са Бого словским 
факултетом у Атини, а 
што се огледа и у чиње-
ници да митрополит 
атички, као помесни 
епископ, није хтео да 
прису ствује на обеле-
жа вању треће годиш-
њице рада и постојања 
факултета. Κώστας 
Λάππας, «Αντιθέσεις 
γύρω από την ίδρυση και 
τους προσανατολισμούς 
του Ελληνικού Πανεπι-
στημίου. Σχόλια σ’ ένα 
πανηγυρικό λόγο του 
Κων. Νέγρη (1840)», στο: 
Αφιέρωμα στον πανεπι-
στημιακό δάσκαλο Βας. 
Βλ. Σφυρόερα από τους 
μαθητές του, -ἔκδ.Λύ χ-
νος, Αθήνα, 1992, стр. 
243. Проблеме и у од-
носима нису посто јали 
само у самом зачетку, 
видимо да су се и много 
касније појав љивале 
кризе односа тако да је 
и приликом устоли че-
ња митрополита хри-
зостома Пападопулоса, 
иначе про фесора црк-
вене историје на исто-
ме фалултету у перио-
ду 1914-1923, у при сту п-
ној беседи где истиче да: 
„гаји уверење да ће Бо-
го словски факултет, са 
свом духовно одга је-
ном децом бити у већој 
могућности у будућно-
сти пружати службе 
много веће и богатије 
строго васпитног про-
цеса, ако исти сарађује 
са пастирствујућом 
Црквом на разним 
црквеним и научни по-
љима“ види «Ὁ Μακ. 
Μη τροπολιτής εἰς τὴν 
Θεολογικὴν Σχολὴν», 
Ἐκκλησία том 1, од 1. 06. 
1923. стр. 5.
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словских наука промовисан на Богословском факултету у 
Атини7, те тако чини посебну везу срба са Богословским 
факултетом у Атини.

Занимљиво је да се напомене да одвојеност нашега Пра-
вославног богословског факултета од Београдског Универ-
зитета није представљала сметњу нашим студентима при 
одласку на постдипломске студије у Атини, као ни долазак 
страних студената из иностранства како на основне тако и 
на постдипломске студије код нас. Чињеница да су стране 
државе признавале дипломе нашег факултета као диплому 
високог образововања показује да је Црква била способна 
да организује академске студије и ван Унивезитетских ок-
вира, а које се признају у високим академским заједницама 
које су у склопу великих светских универзитета. Ово јасно 
указује на чињеницу да је и наша Цркква била у очима света 
способна за једно овакво високо дело. 

Због ограничености простора овог рада немогуће је да 
се осврнемо на све људе који су студирали и по повратку у 
србију доприносили развоју православног богословља код 
нас. главна идеја је да се осврнемо на кључне личности које 
су студирале на Богословском факултету у Атини, на најви-
шем нивоу студија, односно на докторским студијама, а које 
су по повратку у србију одиграле битну улогу за развиј бо-
гословске свести и црквеног идентитета на овим нашим про-
сторима. Чињеница да је велики број професора нашег Бо-
гословског факултета у Београду докторирао на Боголсов-
ском факултету у Атини неминовно да има рефлексије на 
развој богословља у србији8. Од укупно 23 доктора бого-

7 Κωνσταντίνου Μπελέ-
γζου, «Οἱ διδακτορές 

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν (ἀπό τὴν ἔνα-
ρξη τοῦ Θεσμοῦ ἕως 
σήμερα 1911-2000)», 

стр. 578.

8 в. Перишић, „Допринос професора ПБФ развоју српске теолошке мис-
ли“, Богословље 1, (2006), стр. 9-10: „Овде пре свега треба испитати списе оних 
срп ских теолога (или, тачније, професора теологије) који су се дуже или 
краће време школовали у иностранству, било на православним, римока то-
личким или протестантским факултетима, јер су управо (мада не и искљу-
чиво) они били ти који су, често несвесно (али некад и врло свесно), по по-
вратку у србију „из великог света“ са собом доносили теолошке идеје и ста-
вове који су у доба њиховог школовања били владајући у срединама у којима 
су се поменути професори затекли. све те идеје би требало процењивати 
како у њиховом транспарентном и у српску теолошку средину мање или 
више вешто уклопљеном виду, тако и по себи, тј. независно од тога да ли су 
оргинални производ неког српског теолога или само његово представљање 
тих (туђих) идеја српској читалачкој публици (под својим или именом ње-
говог правог аутора).“
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словских наука са Богословског факултета из Атине шесна-
ест је радило и неки још активно учествују у настави на 
Православном богословском факултету у Београду. Ова чи-
њеница сама по себи јасно говори о значају и доприносу 
Богословског факултета у Атини за позитивно присуство 
теологије у универзитетској заједници. велики број клири-
ка који су докторирали на Атинском Богословском факул-
тету (једанест од укупно двадесет и три) управо су у србији 
деловали и делују као архијереји али истовремено и као ака-
демски радници у оквирима нашег високошколског цркве-
ног образовног система. Овде су наведена нека која су не-
спорно допринела унапређењу и подизању црквене свести, 
па самим тим и позитивном развоју богословља код срба. 
Пре свега овде треба истаћи светога аву Јустина Поповића9, 
као и плејаду његове духовне деце: умировљени епископ 
захумско – херцеговачки емеритус проф. др Атанасије Јев-
тић, митр. црногорско-приморски проф. др Амфилохије 
Радовић, епископ бачки проф. др Иринеј Буловић који су 
били стубови црквеног живота код нас у тешким времени-
ма комунизма, али можда и још тежем посткомунистичком 
периоду. Немогуће је заобићи и не поменути и духовну децу 
ових великих јерараха наше свете Цркве који су такође пост-
дипломске студије и звања доктора богословских наука сте-
кли на Богословском факултету у Атини, а активно уче-
ствују како у црквеном животу као архијереји исто тако и у 
академском животу. То су мит. загребачко-љубљански проф. 
др Порфирије Перић и епископ западно амерички проф. др 
Максим васиљевић. На жалост још не постоје сабрана дела 
ових великих јерараха и учитеља, тако да је тешко сагледати 
величину њиховог богословског доприноса у нашој ака дем-
ској заједници. Штампање сабраних дела преподобног аве 
Јутина Поповића постепено се приводи крају, па ће тако би ти 
могуће сагледавање у целини значаја, али и могућности си-
стематског истраживања утицаја студија на Богословском 
факултету у Атини на његов даљи богословски развој. Оста је 
задатак како Богословског факултета исто тако и других 
издавачких институција да сакупе радове и студије биших 
професора и да их пруже читалачкој публици у целовитом 
и сабраном издању као знак захвалности за њихов труд и 
допринос очувању и унапређењу богословља код срба. 

9 Александар Ђаковац, 
„Догматика Јустина 
Поповића и њен зна-
чај за савремену (срп-
ску) богословску ми-
сао“, Српска теологија 
у двадесетом веку : ис-
траживачки пробле-
ми и резултати, v, 
(2009), стр. 65:  
„Уколико би његова 
важност била сагледа-
вана само у оквиру 
српског богословског 
наслеђа истог столећа, 
мало је оних који ће 
оспорити да заузима 
прво место.“
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Прелазак границе и сусрет са другачијим

Постављена тема рада јесте управо студирање једног 
православног теолога у другој православној земљи. Одла-
зак сваког студента на студије у иностранство представља 
један комплексан процес. Поред свих административних и 
језичких изазова ово представља и један специфичан пси-
холошки догађај за индивидуу. Одлазак појединца у нову 
средину јесте прелазак преко границе своје земље, излазак 
из друштва и културе у коме је до тада живео и сусретање са 
новим језиком, културом и начином размишљања. Треба 
непрестано да се има на уму чињеница да студије теологије 
нису сличне са осталим студијам из групације друштвено 
хуманистичких наука. студије на било ком другом факул-
тету нису повезане за личним ставом и дубоким веро ва-
њима поједнинца, као кад је у питању теологија. Претпо-
ставка за студије теологије јесте припадност телу Цркве, а 
које се огледа у прихватања вере Цркве, што није обавеза у 
другим научним дисциплинама да личне ставове повинује 
владајућим вредностима научног простора. Озбиљно бав-
љење теологијом јесте управо бављење самом природом и 
физиологијом Цркве, динамиком црквеног живота кроз ис-
торију у контексту различитих околносити. Незамосливо је 
деловање теолога ван активног учествовања у црквеном бо-
гослужбеном животу, што у богословљу представља кључ-
ни елемент за успешно бављење богословским наукама. Не-
замисливо је да се неко уписује на докторске студије из об-
ласти хирургије, а да при томе нема никаквог додира са ана-
томијом људског тела, као ни искуства и додира са операци-
оном салом. Теоретски постоји могућност савршене упо-
требе медицинске литературе из области хирургије у окви-
рима научног проучавања одређеног проблема, али свима 
ће бити јасно одсуство радног искуства и практичног рада 
унутар здравственог система. специфичност студија тео-
логије огледа се управо у томе да поред овог црквеног опит-
ног искуства студент има и веру Цркве као свој животни 
орјентир и путоказ. Филолошко историјска анализа текста 
светога Писма или некег другог текста свештеног предања 
Цркве у великој мери ће разликовати ако је врши један аг-
ностик филолог или један православни теолог, иако могу 
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исте методе користити. Основна разлика јесте у самом при-
ступу извору, теолог приступа тексту са дубоким пошто-
вањем његове свештености, као Божијег откровења и свеш-
теног сведочанства Божје делатности у свету10, док један аг-
ностик филолог или историчар исти текст може да посмата 
само као један историјски споменик и као таквог да га по-
штује и ништа више.

Поставља се питање да ли постоји разлика између одла-
ска на студије теологије за православног хришћанина у јед-
ну неправославну земљу од одласка на студије у православ-
ну земљу. Посматрано на први поглед, одласком на уса врша-
вање у православну земљу не постоји невидљива граница 
вере, са којом се сусреће студент на западним римокатолич-
ким и протестантским богословским факултетима. Поред 
циљаног одласка ради научног напретка и усавршавања код 
појединца увек постоји једна мање или више несвесна гра-
ница, ми и они други. Овако питање се сусреће и одласком 
у друге православне земље, тај други простор иако по вери 
исти, ипак суочава сутдента са једном другачијом културом 
и начином размишљања. Одлазак на студије у иностран-
ство пре свега значи сусретање са другим и другачијим као 
и постављање постојећег идентитета појединца пред друга-
чије. Да ли ово другачије неминовно значи и угроженост 
сопственога идентитета? Одговор на ово питање уско је по-
везан са квалитетом изграђеног идетитета појединца, а што 
је неминовно везано и са структуром личности11. Успех шко-
ловања и у најбољим светским школским центрима не за-
виси само од квалитета тих образовних институција, него и 
од саме личности кандидата. Личност појединца формира 
се током његовог живота, темељи се постављају у породици, 
а неминовно велику улогу имају и образовни процеси кроз 
које пролази појединац до одласка на студије. Није случајно 
што се гимназије и средње школе зову у народу и сјеме ни-
шта, јер се управо на том нивоу сеје љубав према књизи и 
знању. Однос породице према знању, као и вредновање зна-
ња од стране друштва има неминовне последице по даљњи 
напредак и квалитет образовања. велики број студената ко ји 
долазе из средњих богословских школа, у великој мери има 
изграђено уверење да је већ богословски формирана особа, 
те да студије не пружају ништа ново, до само понављање већ 

10 Упореди Fr. Georges 
Florovsky, „Revelation 
and Interpretation”, 
Biblical Authority for 
Today, edited by A. 
Richardson and W. 
Schweitzer London & 
Philadelphia, 1951, стр. 
163: „What is the Bible? 
Is it a book like any 
other intended for any 
occasional reader, who 
is expected to grasp at 
once its proper 
meaning? Rather, it is a 
sacred book addressed 
primarily to believers. 
Of course, a sacred 
book can be read by 
anyone as well, just ‘as 
literature“. 

11 више о питању иден-
титета човека и 
његове везаности за 
истоветност и 
одређеност у 
психологији човека 
погледати у студији 
Јован Мирић, „О 
појму идентитета у 
психологији“, 
Психологија (2001) 1-2, 
стр. 49 – 60. 



76 | ДРАГАН КАРАН

познатих ствари. Овакав феномен неспремности за отва ра-
ње хоризоната нових спознаја јесте последица ранијег нар-
цисоидног образовања, где систем ствара осећај код поје-
динца да је у целовитости образован и да му више инсти-
туције не могу ништа ново пружити. главна особина сваког 
нарцисоидног карактера јесте јак осећај анксиозности и ни-
зак степен самопоштовања, односно крхкости и низак сте-
пен толеранције на постојеће фрустрације. Током историје 
постојали су образовни системи који су формирали код сво-
јих полазника свест о постизању једног целовитог образо-
вања, што је имало за последицу потискивање потребе за 
новим знањима, а све са циљем да се сачува идентитет пред 
могућим опасностима, које су се у историји у разним фор-
мама појављивале. Не сме се заборавити и данас постојећи 
и горући проблем уније, те овакав вид школовања био је 
један модел да се заједница и појединац заштите од реалне 
опасности. Мали народи, а посебно током тешких исто риј-
ских околности управо су користили нарцисоидне моделе 
школства како би сачували идетитет од опасности које су 
произилазиле из блиских сусрета са другим народима то-
ком времена. Овде је веома битно да се истакне да свако 
студирање да ли докторских, постдипломских или основ-
них студија подразумева и претходно школовање. Ово прет-
ходно стечено школовање појединца представља душевни 
и духовни мираз, који појединац има као основу у сусрету 
са новим простором и средином. Квалитет основног и сре-
дњег школовања управо се огледа у оспособљавању ђака да 
буде отворен за нова знања на даљњем школовању. Добри 
наставници буде жеђ и интересовање код ђака за спознају 
новога, па макар то ново било и другачије од устаљене слике 
и представе коју може да има ђак и његова средина о неким 
стварима и феноменима. Нарцизам као плод образовања, те 
као душевно и културолошко наслеђе неминовно да има 
негативне последице и по саму личност, јер је чини мање 
способном на адаптацију за нове начине размишљања. Ква-
литетно школовање формира свест о потреби продуб љи-
вања знања и савладавања нових како знања тако и вешти-
на критичког размишљања и преиспитивања. велику улогу 
игра оспособљавање студента за даљње школовање, тако да 
од овога зависи сваки даљњи успех поједница. Долазак у 



ДОПРИНОС РАзВОЈу бОГОСЛОВљА КОД СРбА | 77

нову говорну и културолошку средину представља изазов 
за личност појединца. само добро формиране личности са 
стабилним идентитетом, овде под појмом идентитета под-
разумевамо управо одређеност (усмереност), могу пози-
тивно да реагују на нове околности у којима се налазе. 

Богословски факултет на Атинском универзитету за ве-
ћину срба који су на њему студирали представљао је вели-
ки душевно–духовни изазов. Иако говоримо о православ-
ном факуллтету, неминовно је да се студент сусреће са не-
чим другачијим и новим, јер кад не би било овога другачијег 
и новог, само школовање не би имало никаквог смисла. Ов-
де ћемо покушати да у основним цртана изнесемо неке од 
изазова овога другачије и новог. 

Прва ствар јесте сурет са страним језиком, – грчким, 
као и однос према њему. студетни богословља са простора 
српске Цркве упознати су са новозаветним грчким језиком, 
током својих студија на Богословском факултету у Београ-
ду, али који, иако пружа добре основе знања, сам није дово-
љан за систематско изучавање извора црквеног предања. 
Тако, сваки студент се налази пред дуплим изазовом савла-
давања како говорног језика, исто тако савладавање старог-
рчког језика, отачког језика, језика Цркве. Овај подухват, 
иако на први поглед изгледа једноставно, у суштини је вео-
ма изазован. савладавање говорнога језика успешно се ос-
тварује, а што потврђују и писани радови: магистарски и 
докторати, које кандидати прилажу за стицање академских 
звања. Потешкоће се појављују у успешном савладавању 
античког и отачког грчког језика, а што има директне по-
следице на квалитет научно–истраживачког рада кандида-
та. Такође у новије време види се да студенти теологије не 
користе вишеакцентски начин писања, као и стил високог 
књижевног језика – каревусе. Успех у истраживачкој делат-
ности понајпре зависи од квалитета разумевања саме мате-
рије на оригиналном језику на коме је и настала. сваки вид 
научног приступа без доброг познавања језика оригинала 
текста није замислив. Током последњих деценија настали су 
преводи великог броја отачких дела на новогрчки, а свака 
употеба превода видно је осетна у квалитету истраживања. 

Посебан значај при истраживању на пољу богословља 
види се, као што смо већ истакли, у квалитетном упознавању 
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са самим црквеним изворима и њиховом успешном кориш-
тењу у настојању да се пруже одговори на изазов постав-
љених тема. сви наши студенти који су боравили на Бого-
словском факултету у Атини, посебно на докторским сту-
дијама, имали су првенствено могућност да се напајају на 
извору непомућене воде. Неминовно да они који су успели 
у овоме подухвату, даром благодати Божије доспевају у ду-
ховно стање опијености духом отачке теологије и понесени 
еросом светих Отаца Цркве и њиховим богословљем сти-
жу у духовно јединство са светим Оцима Цркве. Овде вре-
ди посебно истаћи Преподобног Аву Јустина Поповића, ко-
ји је вођен овим духовним еросом успео да досегне једин-
ство духа са светим Оцима, те га је Црква уврстила у своје 
диптихе светитеља.

Овде се огледа фундаментални значај и допринос бого-
словског истраживања и рада на Богословском факултету у 
Атини. Радом на самим изворима студенти су се сусретали 
са самим етосом – физиологијом црквеног живота у њеним 
основама. спознаја и надахнуће црквеним етосом и хариз-
матском динамиком црквеног начина постојања кроз исто-
рију отвара могућност да се и у данашње време у телу Цркве 
обнови аутентична свест црквеног идетитета, па самим тим 
и црквеног начина постојања. Отачно богословље и његово 
разумевање је незамислово без свакодневог активног црк-
веног живота. У једној студији познати православни бого-
слов отац георгије Флоровски у намери да укаже на проблем 
разумевања симболичког језика светог Писма од савреме-
ног света, коме је језик симбола постао потпуно стран, како 
осавременити језик светог Писма и Цркве, те као одговор 
види једино учење овога света покајању, као аутентичном 
језику Цркве који нам помаже да разумемо и језик писма12. 
Ава Јустин Поповић ову истину богословља изрекао је по-
знатом фразом: „Твори да би разумео. То је основно прави-
ло православне егзегезе“.13 Разумевање начина постојања 

12 Отац георгије Фло-
ровски, „Изгубљени 

библијски ум“, Право-
славна теологија, Бео-

град 1995, стр. 288: „У 
опасаности смо да у 
процесу непрестане 

„реинтепретације“ из-
губимо јединственост 
Речи Божије. Али, ка-
ко ћемо уопште и ту-
мачити ако смо забо-

равили Њен првобит-
ни језик? Не би ли за 

нас било много 
сигурније да својом 

мишљу прионемо уз 
мислену структуру 

библијског језика и да 
поновно научимо 

библијски идиом? Ни-
ко не може прихвати-
ти Еванђеље ако се не 

покаје – ако не проме-
ни свој ум“. 

13 Јустин Поповић, „Зашто и како треба читати свето Писмо“ изложен је 
најпре као предавање које је Отац Јустин одржао на састанку богомољачког 
братства св. саве у сремским Карловцима 22. децембара 1929. У нешто про-
ширеној верзији и под насловом „Радост већа од анђелске“ објављен је неку 
годину касније у часопису хришћанско дело (1935) бр. 1. Краћа верзија штам-
пана је тек 1979. уместо предговора Авином Тумачењу светог Еванђеља по Ма-
теју (5-9), а обе верзије паралелно у: сетве и жетве, сабрана дела светог → 
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Цркве кроз векове, као и богословско тумачење вере цркве 
незамисливо је без разумевања језика Отаца Цркве, као и 
начина размишљања и деловања истих тих Отаца у времену 
у коме су живели. 

Методологија рада која се временом усталила на Бого-
словском факултету у Атини одликовала се управо као ди-
ректни сустет са самим извором и рад на њему. Наравно, 
овај сусрет са изворима вере подразумева добро познавање 
историјских околности и личности који се везују за одре-
ђени период, али при томе се инсистира на директном на-
учном раду на самом извору. Оваква методологија показује 
се посебно значајна, јер помаже истраживачу да се суочи са 
самим извором без утицаја других научних ауторитета, ко-
ји сами по себи имају директан утицај на истраживача. сам 
отац георгије Флоровски у свом богословском завештању 
истиче овакав методолошки приступ говорећи: „Најпре сам 
се бавио изучавањем изворника, а тек потом научном сав-
ременом литературом. Нисам пошао од „научне критике“ и 
зато ме она није ни збунила ни искварила. Но, из истог раз-
лога, стекао сам заувек имуност на сваки шаблонски при-
ступ, на свако „богословско понављање“, које је привржено 
искључиво архаичним формама и изразима, а у коме тако 
често уопште нема духа живота“.14 Очекује се од рада са из-
ворима да сам истраживач уочава проблеме у изворима, као 
и места где се они налазе, начини које Црква употребљава у 
њиховом превазилажењу15. Неизоставна је и употреба кри-
тичког приступа самим проблемима, па и самим изворима. 
Критичност у научном приступу не сме бити без поштовања 
све штеног карактера самих свештених извора који се ис-
тра жују. Истраживање свештеног предања Цркве захтева 
дубоко поштовање од стране истраживача, а при томе и ви-
сок степен критичности како би се идентификовали реални 
проблеми и трагало за одговорима на њих. веома је битно 
да се при проучавању и изучавању извора и споменика цркве-

Јустина Новог у 30 књига, прир. Еп. Атанасије, књ. 20, Београд 2008, 112-125. 
У даљем делу рада цитирамо текст објављен 1979. и то под скраћеницом: За-
што и како. Упореди в. Таталовић,„Ерминевтички принципи Архимандрита 
др Јустина Поповића“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки 
проблеми и резултати, књ. 5, Зборник радова научног скупа (ПБФ Београд, 
26. децембар 2008), прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски 
факултет 2010, стр. 19.

14 георгије Флоровски, 
„Богословско 
завештање прото-
презвитера георгија 
Флоровског“, Црква је 
живот, изд. Библио-
тека Образ светачки, 
Београд 2004, стр. 610.

15 више о методологији 
научног рада може се 
видети у приручнику 
професора оца 
георгија Металиноса 
за научно истражи-
вачки рад на пољу 
теологије, а који је 
примењиван на пост-
дипломским 
студијама као водич у 
методологији научног 
рада. види Γεώργιος 
Μεταλληνός, Εγκόλπιο 
ἐπιστημονικῆς ἐρευνας, 
Αρμος, Αθήνα 1998. 
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ног живота уочавају релевантни проблеми, али исто тако да 
у „дијалогу“ са самим изворима покушавају да се нађу одго-
вори. Основна особина методологије која је примењивана 
на Атинском богословском факултету огледала се управо у 
настојању да се у самим изворима, њиховом детаљном ана-
лизом, покушава наћи одговор на постављена питања. Ова-
кав рад не искључује и консултацију са постојоећом науч-
ном литературом и резултатима у научно истраживачком 
раду. Оваквим методом истаживач стиче јасну слику на ос-
нову самих извора, а у даљној консултацији примарне и се-
кундарне литературе уочава просторе постојећих достиг-
нућа, њихове недоречености као и често пуке интер пре та-
ције текстова без икаквог критичког приступа. 

Поштовање предања свете Цркве представља једну од 
главних особина доктораната Богословског факултета у Ати-
ни; утемељени у овоме духу настојали су да своју богослов-
ску мисао управо граде на овој методологији. При самој про-
моцији у звање доктора богословских наука, традиција је 
Богословског факултета у Атини, и полагање заклетве. У 
тексту ове заклетве истиче се да ће кандидат поштовати уче-
ња свештених Писама, седам васељенских сабора, и све-
тих Отаца, ништа им неће додавати нити одузимати, него 
их верно следити и поштовати их. 

Незамисливо је богословско истраживање без смело-
сти самога истраживача. Ово је једна особина која је воема 
битна у сваком виду научно истраживбачког рада, истра-
живач треба да се суочи са новим резилтатима до којих је 
дошао, а који често нису идентични са већ постојећим миш-
љењем и веровањем. све особе које су дошле у контакт са 
другачијим резултатима од очекиваних, а при томе нису ус-
пеле током ранијих студија изградити јак и стабилан карак-
тер, неминовно је да ће се наћи у кризи идентитета. 

Трагање за истином и поштовање истине онакве каква 
она јесте, а при томе бити у служби Једне свете саборне и 
Апостолске Цркве било је једно од главних духовних обе-
лежја питомаца Атинског богословског факултета. Приме-
ре смелости видимо не само у богословској мисли него и у 
свакодневној пастирској делатности ових мужева и јера-
раха наше Црвке. Неустрашивост и мученичка смелост у 
сведочењу истине христове и Његове свете Цркве красила 
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је многе, а овде бисмо могли посебно истаћи Преподобног 
аву Јустина, као и блаженопочивше епископе Иринеја ћи-
рића и епископа жичког василија Костића. Као епископ жич-
ки блажене успомене достојан василије Костић показао је 
љубав према истини Цркве, коју је толико пута смело сведо-
чио да је његов живот раван животу мученика древне Црк-
ве. Етос који је стекао и изградио током студија показао се 
изградњи живе Цркве, а крајњи смисао и теологије јесте уп-
раво изградња тела Цркве и сведочење дела Божијег. Живо 
сведочење речи Јеванђеља следио је и блажене успомене епи-
скоп бачки Иринеј ћирић, те тиме показао аутентични лик 
богослова Цркве и пут истинског богословља. Његов до-
принос богословљу јесте његов животни етос, који је изни-
као из богословља Цркве, и осведочио се у несебичном жи-
вотном служењу Цркви и мученичком страдању за Јеван-
ђеље христово. 

Закључак
својим радом Богословски факултет Атинског универ-

зитета у многим сегментима допринео је развоју богослов-
ске мисли код срба. Једна од главних одлика богословља 
код срба, а која је последица управо студирања многих на 
Богословском факултету у Атини јесте способност доно-
шење неопатристичког духа у српску Цркву, али и академ-
ску богословску мисао. Ови велики учитељи и јерарси који 
су се сусрели са аутентичном отачком мишљу током својих 
студија у Атини, успели су да унесу у наш црквени живот 
дух отачке свежине. Богословље Цркве напушта дотадашњу 
пуку моралну – етичну димензију, вођену принципима за-
паде теологије тог времена, освежено снагом светог Духа 
добија егзистенцијалну димензију. Реч Јеванђеља – реч Црк-
ве интерпретира се као орјентир живота, што неминовно 
има за последицу и подизање црквеног и литургијског жи-
вота у србији. Духовно знање које човек стиче на изворима 
Цркве има првенствено улогу да помогне човеку у његовом 
духовном узрастању у меру раста христовог. Интензивни 
развој црквеног живота до другог светског рата, али и успе-
шна борба за опстанак Цркве у време комунистичке влада-
вине било је у великој мери плод рада и пастирског деловања 
ученика Атинског богословског факултета. српска Право-
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славна Црква захваљујући утицају управо овога духа који се 
гајио на Богословском факултету у Атини, а који су његови 
ђаци пренели на наше просторе постаје озбиљан и пошто-
ван саговорник како у православном свету, тако исто и у 
екуменским дијалозима. сигурност црквеног идентитета 
која је црпљена из предања Цркве чинила је ђаке Богослов-
ског факултета у Атини спремним да се одазову различитим 
црквеним изазовима, стаменити у многим искушењима. 
сна га која је проистицала из богатства предања Цркве јесте 
сама благодатна сила светога Духа, којом је и настало и очу-
вано то исто предање Цркве, а ови делатници њиве го спод-
ње сусревши се са овом благодаћу пројавише се окрепљени 
и оснажени за нове подвиге свог времена. 

Прилог:
 СРБИ ДОКТОРАНТИ НА БОГОСЛОВСКОМ 
ФАКУЛТЕТУ У АТИНИ
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ски, промовисан у доктора богословља 07. 06. 1912, први доктор 
наука на Богословском факултету у Атини. Тема докторског рада: 
Павле у Атини, Атина 1912.16

Тихон (Тихомир) Радовановић, професор Богословског фа-
култета у Београду, а после и епископ захумско – херцеговачки, 
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FRANO PRCELA OP

GRANICE EUROPE ODNOSNO EUROPSKE 
UNIJE KAO LOCI THEOLOGICI

Okvirna tema ovog simpozija glasi: „Stare i nove granice Eu-
rope: identitetska istraživanja“. Tri su pojma u središtu naše 

pažnje, pa tako i moga izlaganja. Naime, na izvjestan način nad-
naslov je riječ identitet. Druga dva podpojma su Europa i gran-
ice. A treći specifičan pojam posebice za ovo predavanje, koji je 
na neki način i pokušaj otvaranja perspektive za svaki teološki 
govor o budućnosti identiteta Europe odnosno Europske unije, 
glasi loci theologici.

Drugim riječima rečeno, svako razmišljanje o (u ovom slu-
čaju kolektivnom!) identitetu ujedno je i govor o granici – i up-
ravo je to povlašteno mjesto i zadaća teološkog govora i rada po 
pitanju Europe odnosno Europske unije. Ovih nekoliko načelnih 
promišljanja, koliko je to moguće u 15 minuta, koje imam na ra-
spolaganje, su plod osobnih promišljanja u sklopu dominikan-
skog Institua Marie Dominique Chenu iz Berlina, kojega sam 
istraživački član.1

Europa – identitet – granice
već preko dva desetljeća povlači se, nekoć žustrije a u zad-

nje vrijeme ipak prilično tiho, diskusija o europskom identitetu 
kao takvom. Posebice je to bio slučaj kod pokušaja pisanja Eu-
ropskog ustava odnosno Ugovora o ustavu pri čemu je stajalo na 
dnevnom redu pitanje treba li se spominjati Bog u tom tekstu 
(nominatio Dei). 

Da su decidirane diskusije gotovo iščeznule ne znači da je 
tema skinuta s dnevnog reda. Naprotiv. Relativno je tiho po pi-
tanju eksplicitnog govora o „europskom identitetu“, jer se poli-
tika trenutno bavi žurnijim temama, kao npr. riješavanjem fi-
nancijske krize i migrantskog vala koji je zasupnuo Europu. Da 
se pak spomenuta kriza tiče svih pokazali su ne samo pojedinačni 
slu čajevi financijskog kolapsa (npr. Grčka), nego još više mi-
grantska kriza. Zacijelo, sve nam je to istodobno još jednom pos-

1 Jedan od prvih prinosa 
u tom kontesktu je i 

slije deći članak:  
Frano Prcela, Croatia: 
The search for identity 

between the confliccting 
priorities of nation and 
religion, objavljeno u: 

Religion and Public 
Sphere. Dominican Per-
spectives for Europe – 7, 
Pistoia, 2011., str. 28-34.
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vjestilo: s jedne strane koliko je uznapredovala međusobna po-
vezanost nacionalnih privreda i financijskih tržišta, te se s druge 
strane potvrdilo kako je europska integracija, pače europska so-
lidarnost srž i temelj ne samo europske stabilnosti nego i buduć-
nosti europskog identiteta.

Govor o europskim integracijama, na ovaj ili onaj način, jest 
trajno prisutna tema – ne samo kod pregovora s predstavnicima 
država kandidata. Integracije (možda je, iz teološke, kršćanske 
perspektive, primjereniji pojam solidarnost!) među Europljani-
ma – odnosno europskim državama – se prikazuju trajnom za-
daćom i kod onih koji su osnivači početnih europskih političkih 
integracija prije više od pola stoljeća. Dočim je, dakle govor o 
europskim integracijama sveprisutan i lako ga se može staviti u 
izvjesne aktualne tematske okvire (politički to do list), čim se pak 
počne govoriti o europskom identitetu, ne samo u kontekstu 
političkog nego i akademskog diskursa, odjednom postaje raz-
vidnim širina i ujedno nejasnoća govora o toj temi. U konačnici 
može se čak reći da je govor o europskim integracijama u među-
vremenu postao i sastavnicom promišljanja razvitka europskog 
identiteta. 

Postavlja se pitanje: Što mislimo (ili želimo misliti) kad ka-
žemo europski identitet? Nadalje, je li europski identitet isto što 
i identitet Europe? Mislimo li pri tom na Europu kao kontinent 
ili pak samo na Europu Europske unije? 

Dakle, navedena pitanja odnosno pojašnjenje pojmovlja jest 
preduvjet kako bismo znali ne samo u kojim tematskim okviri-
ma se krećemo, nego zapravo o čemu raspravljamo. Nipošto sto-
ga da razumijemo nego je primarno pitanje kako razumijevamo 
europski identitet. U pokušaju približavanja ovdje zadanoj temi 
potreban je, dakle izvjesni proces pojašnjenja i osvjetljavanja 
pojmovlja, kako ne bismo pošli od pretpostavki koje ne postoje.

Klasični stupovi kolektivnog (nacionalnog) identiteta2

Pitanje identiteta (ili ipak identifikacije?!) dobilo je naj-
snažniji izričaj u apelu Jacquesa Delorsa koji je izjavio da treba 
„Europi dati dušu“. Razvidno je kako je riječ o kolektivnom iden-
titetu. A klasične teorije o identitetu neke (državne) zajednice 
polaze pak od pretpostavki koje možemo nazvati četiri stupa: 
logos (jezik), topos (teritorij), epos (povijest, zajedničko sjećanje) 
i ethos (zajedničke vrijednosti, kulturno nasljeđe).

2 Ovo poglavlje se 
uglavnom oslanja na 
članak: Frano Prcela, 
Polog katoličkoga u 
hrvatskom identitetu, 
objavljeno u: Frano 
Prcela, Bogozaborav. 
Razmišljanja o 
aktualnim izazovima 
Crkve, Znakovi 
vremena 1, Synopsis, 
Zagreb – Sarajevo, 
2014., str. 47-76.
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1.Logos – jezik
U kontekstu EU pitanje jezika je riješeno na dvije razine: S 

jedne strane je EU institucionalno utvrdila poštivanje i zauzi-
manje oko očuvanja svih jezika svojih članica. S druge pak strane 
zbog što efikasnije unutarnje komunikacije broj jezika je uglav-
nom u praksi sveden na nužni minimum (engleski, francuski). 
Slijedom toga diskusije po pitanju jezika kao takvog nisu esenci-
jalne naravi nego se uglavnom svode na neka povremena tra-
ženja većeg vredovanja nekog od jezika (npr. njemačkog jezika, 
kojeg govori najviše građana EU-e) ili pak podsjećanja neke od 
članica EU-e da je njen jezik zapostavljen odnosno zaboravljen. 

Možda u nijednom od četiri identitetska stupa ne postoji 
suglasnost odnosno življeno jedinstvo u različitosti kao po pi-
tanju jezika. Neki tektonski poremećaji (postuliranja „lingua 
franca“), barem u skorijoj budućnosti, nisu za očekivati. 

2.Topos – teritorij
Pitanje teritorija u geografskom smislu riječi (Europe kao 

kontinenta) čini se u prvi mah jasnim. No, ako se pak pobliže 
pogleda čak ni tu stvari nisu baš jasne. Npr. Rusija je u smislu ra-
spodjele na kontinente jednim svojim dijelom europska a svojim 
sjeverno-istočnim dijelom azijska zemlja. Još bizarnije u jednoj 
takvoj podjeli izgleda kod grada Istanbula: imamo jedan dio gra-
da koji je europski i drugi dio grada po toj podjeli bi bio azijski.

Još kompleksnije terirotijalno razgraničenje izgleda kod defi-
niranja prostora Europske unije, kojemu primarni kriteriji nisu 
europska geografija, kao ni identifikacija s Europom odnosno 
EU-om. Drugi kriteriji za razgraničenje teritorijalnih okvira EU-
e jednako tako su umjetni i nezadovoljavaju: npr. religijski (krš-
ćanstvo ili zapadno kršćanstvo, jer bi se time isključila islamska 
komponenta) kao i oni kulturni kriteriji (zapadna kultura, što bi 
u tom slučaju značilo uključivanje Kanade, USA, Australije itd). 

U tom kontekstu je opravdano pitanje: je li potrebna i zbog 
čega je korisna Europi odnosno EU jedna takva rasprava o grani-
cama u smislu teritorija – barem u aktualnim raspravama o teri-
torijalnom razgraničenju Europe i Europske unije?

3./4. Epos – Sjećanje/povijest : Ethos – zajedničke vrijed-
nosti/kulturno nasljeđe

Preostala dva stupa (epos i ethos) koja u prvi mah izgledaju 
konstitutivnijima nego li prethodna identitetska uporišta – ako 
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se tako smije reći – za europski (barem politički) identitet, po-
vlače za sobom vrlo živahne diskusije i interpretacije. Činjenica 
jest da je ideja europskih integracija svoje prvotno uporište ima-
la upravo u eposu, a danas se taj proces sve više profilira kroz 
ethos.

Naime, sjećanja (epos) na tragična nacionalistička događanja 
2. svjetskog rata su iz te povijesne nevolje stvorili krjepost. Dakle, 
zajedničko sjećanje stvara novo zajedništvo i ujedno identitet. 
Konkretni povod je doduše bilo privredno zajedništvo osnivan-
jem Europske zajednice za ugalj i čelik (Montanska unija, iza 
toga EPZ, EZ i danas EU), koje je sve više nosilo plodove i po-
litičkog zajedništva. S vremenom su tako politički proglasi raz-
ličitih prigodnih govora konstruirali novu identifikaciju Europe 
upravo na razlici negativne prošlosti i pozitivne budućnosti. 

Dakle, iz teškog zajedničkog iskustva ispisuju se povijesne 
stranice novog zajedništva: pokreće se inicijativa europskih kul-
turnih festivala, zajedničko pisanje povijesti (povijesni udžbe-
nici), razmjena mladih, pa sve do zajedničke politike izobrazbe 
80-ih godina odnosno ideje europske identifikacije u kontekstu 
zajedničkih vanjsko- i sigurnosnopolitičkih ciljeva 90-ih godina 
prošlog stoljeća. Tako povijest prestaje biti kamen spoticanja, te 
upravo zajedničko sjećanje postaje motor novog identiteta.

Četvrti klasični stup kolektivnog identiteta, ethos, u ovom 
trenutku dolazi sve više i više do poteza. Možda je ponajvećma 
raspravu na tu temu pokrenula reakcija posebice Katoličke crkve 
prije 15ak godina za vrijeme inicijative pokušaja pisanja Europ-
skog ustava. Najviši predstavnici Katoličke crkve pri tom su in-
zistirali da se svakako spomene kulturno nasljeđe (kršćanski ko-
rijeni) u povijesti nastanka Europe, iz kojeg su opet prema shva-
ćanju Crkve izrasle zajedničke (kršćanske) vrijednosti.

Uz sva prijašnja sporadična spominjanja europskog iden-
titeta kroz tu diskusiju izranja na površinu zapravo cjelokupna 
kompleksnost govora o europskom identitetu. 

Europski identitet
Zašto trebamo identitet, europski identitet?3 Možda je ovo 

pitanje ključno u našem promišljanju o europskom identitetu – 
bilo u kontekstu Europe kao kontinenta ili pak u svezi s EU-om. 
Naime, šire europske rasprave o krizi identiteta s vremenom su se 
prokazale kako to primarno nisu govori o identitetu kao takvom 

3 Autori i autorice 
ustava EU-e u svom 
shvaćanju što čini 
Europu oslanjanju se na 
kulturu i vrijednosti 
Europe, te pri tom 
govore o „kulturnom, 
vjerskom i humani-
stičkom nasljeđu 
Europe“. Dakle, oni 
opravdavaju identitet 
kroz povijesno izrasle 
sličnosti.
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nego je ipak riječ o krizi identifikacije s projektom koji se zove 
ujedinjena Europa. Imamo s jedne strane snažan osjećaj identi-
ficiranja građana s projektom ujedinjene Europe, dočim pak s 
druge strane poistovjećivanje tih istih građana s institucijama 
EU-e su manjkavi, pače stvara se sve veća odbojnost prema nji-
ma (ne samo u Mađarskoj ili Poljskoj). 

Kolektivna identifikacija se ostvaruje kroz simbole (europ-
ska zastava, himna, dan Europe, zajednička valuta itd), kroz pra-
vo/suđe (vijeće Europe, Europski sud), kroz participaciju u poli-
tičkim procesima (izbori za Europski parlament), kroz izobraz-
bu (Bolognjski procesi) odnosno kroz kulturu, da spomenemo 
samo neke ključne elemente identifikacije. 

Stoga se neminovno nameće pitanje: kad govorimo o krizi 
europskog identiteta koji identitet ili segment identiteta misli-
mo? Zasigurno se ta kriza drukčije očituje ako mislimo na kul-
turni identitet, koji ne samo da potiče heterogenost, nego za-
pravo naglašava različitost kao europsku posebnost. Ako je riječ 
o političkom identitetu, on za razliku od prethodnoga želi uje-
dna čenost i normativan je. 

Nadalje, drukčije će izgledati rasprava o identitetu (kao i o 
identifikaciji) ako imamo pred očima EU kao zajednicu država 
ili pak EU građana, odnosno ako je ta kriza u unutarnjim odno-
sima u EU ili pak u kontekstu „slabog razgraničenja“ prema oni-
ma izvan EU ili izvan europskog kontinenta. 

Prethodno spominjani Jacques Delors možda nije bio svjes-
tan kakvu će karijeru učiniti njegov poticajni zahtjev: „Europi 
dati dušu“. Zanimljivo je da on ne govori o specifičnoj, određenoj 
duši, nego o duši. Ta duša govori puno jezika, a ponekad joj je za 
razumijevanje potrebno i samo nekoliko jezika. Prostorno se 
ponekad proteže na EU-u, a opet ponekad na kontinent Europu 
odnosno prepoznaje kulturne poveznice s drugima koji su onkraj 
njenog prostora. Njen povijesni pogled je često fiksiran na sebe 
samu dok ne primjeti kako je svaki pokušaj stavljanja okvira (je-
zičnih, prostornih, religijskih, povijesnih i drugih) ujedno za-
pravo i ukazivanje na povezanosti s drugim, drugačijim, gra-
ničnim, s onim od kojega u datoj situaciji (s pravom) misli da je 
drukčija.4

Drugim riječima rečeno, kolikogod svi navedeni stupovi po 
svojoj naravi pretendiraju postulirati snažni identitet, oni ist-
odobno ukazuju na to kako se ponekad njihova snaga pokazuje 

4 Po načelu:  
Omnis determinatio  

est negatio.
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upravo u „slabom identitetu“. Identitet o kojem je ovdje riječ nije 
nešto što je EU ili Europa dobila kod svog rođenja, nego je nas-
tao s vremenom. Dakle, riječ je o nečemu što nije statično, nego 
se naprotiv stalno mijenja, pa i mutira. 

Kao što sam prethodno naznačio: Jezik (logos) esencijalno 
promatrano nije problem u kontekstu ocrtavanja „europskog 
identiteta u različitosti“. Naprotiv. Možda kao kod nijednog od 
četiri čvrsta identitetska stupa ne postoji tolika suglasnost i je-
dinstvo u stavu kao kod pitanja jezika. 

Diskusija o teritoriju (topos) je, kao što smo mogli vidjeti, 
nepotreban posao i suvišna rasprava, posebice ako smo mišljenja 
da Europa kao i EU nije u prvom redu mjesto, nego ideja (za-
pravo obećanje!)5, te stoga trajno gradilište, u nastanku.

A treći identitetski stup, zajedničko sjećanje (epos), bio je 
upravo motor novijih europskih integracija, i kreator novog eu-
ropskog identiteta: odmak od teške, negativne zajedničke pro-
šlosti bio je pokretač za nove odnose, za ispisivanje nove po-
vijesti upravo u pozitivnoj budućnosti.

U jednoj takvoj identifikacijskoj slici Europe čini se kao da 
nema mjesta za religiju, kršćanstvo odnosno za Crkve. Nije up-
itno da je posebice kršćanstvo igralo značajnu ulogu u razvoju 
Europe. I upravo kod četvrtog stupa, zajedničke vrijednosti (ethos), 
smije se i nadalje očekivati pa i tražiti doprinos crkava i teologije. 
Nipošto stoga što bi Crkve (ili koje druge vjerske denominacije 
ili uvjerenja) mogle biti ekskluzivni dostavljač europskih vrijed-
nosti. Ne radi se ni o tome da bi cilj crkava mogao (zapravo smio!) 
biti, da na polju europskih integracija pokušaju što više svojih 
vrijednosti progurati u toj zajedničkoj europskoj kući.

Gdje je onda mjesto odnosno uloga religije u kontekstu pro-
filiranja europskog identiteta i europske identifikacije?

 Poslanje  
Crkve i teologije
vjera, tradicija nisu samo baština ili nasljeđe. Svoju vrijed-

nost i svoju životnost potvrđuju danas, u svome biti sada. U kon-
tekstu Europe i EU-e nije bitno da se u svim vrijednosnim toč-
kama slažemo, ali je itekako ključno i presudno da aktivno po-
radimo oko zajedničkih vrijednosti. Stoga, dozvolite mi jedno, 
ne samo retoričko pitanje: Kako se postaje europejac?c6? Po ro-
đenju? Nipošto. Nego kroz težak rad.

5 A Europa kao izvjesno 
obećanje prilično je 
prisutno u društvenom 
diskursu ne samo Srbije 
nego i kod svih drugih 
država aspiranata za 
članstvo u Europskoj 
uniji ili u drugim seg-
mentima europskog 
zajedništva.

6 Europejac ne u smislu 
geografske pripadnosti, 
nego u kontekstu 
zajedničkih vrijednosti.
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Europa je naime primarno kulturni i povijesni pojam, ne-
dovršen projekt i u stalnom previranju. Jedna takva Europa, sli-
kovito rečeno, nije uskličnik nego upitnik, te svoje mjesto ima 
upravo u našem sada, u danas, povezana povijesno u sjećanju, a 
prema budućnosti otvorena kao obećanje. Ako je aktualno igdje 
Europa odnosno Europska unija obećanje onda je to ovdje kod 
vas, u Srbiji.

Razmišljati znači identificirati, misliti u pojmovima znači 
poopćavati. Shodno tome misliti u pojmovima znači iz razno-
likog izvući zajedničko, dakle upravo ono identitetsko. A poseb-
no ili jedinstveno (dakle, ono što nije identitetsko) nalazi se u 
opasnosti, kroz takvo identitetsko poimanje da nestane iz naših 
obzorja. Kada govorimo o čvrstim identitetima pa i vrijednosti-
ma, sukladno filozofu T. W. Adornu nalazimo se u dilemi (pa i u 
opasnosti) da imamo samo jedno razmišljanje, onda nam stoje 
na raspolaganju samo jedna pojmovlja. Adorno misli da nam je 
nadići ta pojmovlja do novih pojmova, što znači, promišljati nam 
je u diferenciji, različitosti misliti, tj. u konačnici ne identificirati. 
Drugo i različito ne svoditi na isto i istovrsno.

Isto tako je evidentno da ne postoji jednodimenzionalan od-
nos prema sebi, tj. spokoj identiteta, kao nešto dovršeno – ne sa-
mo kolektivnog nego i osobnog identiteta. Stoga je svatko i sve 
upućeno na otvaranje.7 Zapravo je otvaranje već tu, čak ako ak-
tivno to nismo željeli, jer je otvaranje preduvjet svakog identiteta.

A svaki govor o identitetu ujedno je ogovor o granicama. 
Dinamično mjesto gdje se vlastito i tuđe, ja i drugi susrećemo 
jest upravo granica. Stoga granice ne samo da dijele nego i mogu 
povezivati. Tako i identitetske razdjelnice mogu biti prepreke ili 
pak postati mostovi.

Granica označava razliku između onoga što je unutra i ono-
ga van označenog prostora, analogno i između onoga vani i on-
oga unutra. Dakle, granica nas dijeli od drugoga i ujedno otvara 
pretpostavku mogućnosti bilo kojeg označavanja identiteta. Ne-
ma odnosa prema vlastitome bez drugoga, drugačijega. Stoga 
identitet može postići samo onaj koji ima pogled za razlike, za 
drugoga, za različitost. Drugim riječima rečeno: Europa može 
postići svoj identitet samo ako razvija svoj pogled prema grani-
cama povrh svih eurocentrizama. A to se tiče ne samo političkog 
diskursa o Europi nego se odnosi i na crkveni narativ o Europi 
odnosno EU. 

7 Tako papa Ivan Pavao 
II. u svom 

postsinodalnom 
apostoskom pismu 

„Ecclesia in Europa“ iz 
2003. godine piše: „Kad 
se kaže Europa, neka to 

znači otvorenost, 
otvaranje“. 
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Promišljati granice, pače biti na tim rubnim mjestima, kako 
ne bi postale provalije nego mostovi, jest poseban izazov i po-
slanje teologije, jest višestruki locus theologicus našeg teološkog i 
crkvenog poslanja. Jedna takva teologija uvijek razmišlja u plu-
ralu, čuva nas od bilokakve samodostatnosti.8 Taj znak našeg 
vremena jest ujedno i naš kairos.

8 Jedan od ključnih 
pojmova Lisabonskog 
ugovora jest europska 
solidarnost. Možda je 
novi i specifični te 
ujedno stup budućnosti 
europskog identiteta 
solidarnost. Solidarnost 
koja poštiva europsko 
ustrojstvo i 
zakonodavstvo, 
podupire politiku i 
razvija zajedničke 
vrijednosti.
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GORANKA ŠUTALO

OsVrT nA PrObLEm KOnFEsIOnALnOG 
IdEnTITETA I ALTErITETA u PrEdici

od jEdinsTva u kršćansTvu (1773)  
AdAmA TAdIjE bLAGOjEVIćA

Apstrakt: Kada je Antun Ružička, svjetovni svećenik lib-
eralne struje i duhovnik cara Josipa II., održao 1773. svoju 
propovijed (Predigt von der Einigkeit im Christenthume) 
u dvorskoj kapeli u Beču, Slavonac Adam Tadija Blago-
jević (1745/1746 – 1797) odlučio ju je, najvjerojatnije na 
poticaj državnih vlasti, prevesti na ilirski jezik. S obzirom 
na to da je Blagojević od svih slavonskih pisaca svoga vre-
mena najizrazitiji predstavnik jozefinizma, Ružičkina mu 
je propovijed mogla biti i svjetonazorski bliska. Blagoje-
vićeva Predika nastala je naime u vremenu kada su dom-
inantne teme u slavonskoj književnosti bile opreke iz-
među Istočne i Zapadne crkve. Ono po čemu se Blago-
jević ipak razlikuje od svojih slavonskih suvremenika jest 
to što piše prijevod propovijedi (usporedno latinicom i 
ćirilicom), a ne djelo teološke kontroverzistike na narod-
nome jeziku čiji su glavni predstavnici u 18. stoljeću bili 
franjevci (Bačić, vilov, Pavić) i isusovci (Mulih, Kanižlić). 
Na temelju Blagojevićeva prijevoda Ružičkine propovi-
jedi, a uz primjenu imagološke analitičke metode, u radu 
se bavim fenomenom konstituiranja konfesionalnog (ka-
toličkog) identiteta i (pravoslavnog) alteriteta što ujedno 
čini središnji dio problematike. Iz toga proizlazi nasto-
janje da se konfesionalna drugost preciznije i jasnije de-
finira pomoću analize suodnosa autopredodžbi (“mi”) i 
heteropredodžbi (“oni”), dakako, sukladno problematici, 
na relaciji katolici – pravoslavci u osamnaestostoljetnoj 
Slavoniji. Na temelju takve analize glavna je svrha rada 
otkriti kako se oblikuje vjerski identitet, ali i definira kon-
fesionalna drugost.
Ključne riječi: Adam Tadija Blagojević, Predika od jedi-
nstva u kršćanstvu (1773), Antun Ružička, konfesionalni 
identitet i alteritet, imagološka analitička metoda
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1.  O blagojevićevu prijevodu propovijedi Predigt von  
der Einigkeit im christenthume (1773) Antuna ružičke

Adam Tadija Blagojević (Petrijevci kraj valpova 1745 ili 1746 
– nakon 1797, vjerojatno Beč) služio je od 1771. do 1775. kao akce-
sist u Ilirskoj i Sanitetskoj dvorskoj deputaciji, a od 1776. još sa-
mo u Ilirskoj dvorskoj deputaciji do njezinog ukinuća sljedeće 
godine. Nakon toga radio je Blagojević kao kancelist u Ugarskoj 
dvorskoj kancelariji gdje je služio još 1797. godine (Matić 1929: 
129–167). Kada je Antun Ružička, svjetovni svećenik liberalne 
struje i duhovnik cara Josipa II., održao 1773. svoju propovijed u 
dvorskoj kapeli u Beču, Blagojević ju je, najvjerojatnije na poticaj 
državnih vlasti, odlučio prevesti na ilirski jezik. S obzirom na to 
da je Blagojević od svih slavonskih pisaca svoga vremena najiz-
razitiji predstavnik jozefinizma (ibid.: 130),1 Ružičkina mu je pro-
povijed mogla biti i svjetonazorski bliska. I Blagojevićeva Predi-
ka nastaje u vremenu kada su važne teme u slavonskoj knji žev-
nosti opreke između Istočne i Zapadne crkve.2 Glavni predstav-
nici, koji su pisali kontroverzistička djela (dominantno kate kizme) 
na narodnome jeziku, bili su dakle franjevci Antun Bačić, Stje-
pan vilov i Emerik Pavić te isusovci Juraj Mulih i Antun Kanižlić 
koji se istaknuo obimnom teološkom i crkvenopovijesnom ras-

1 Njemački povjesničar 
i teolog Harm KLUET-
ING definira jozefini-
zam kao osebujnu aus-
trijsku manifestaciju eu-
ropskog prosvjetiteljstva 
i kao specijalnu formu 
takozvanog prosvi je-
ćenog apsolutizma koji 
nije ograničen samo na 
vrijeme vladavine Josi-
pa II. u Monarhiji (1780 
–1790), kao ni sveden 
isključivo na crkvene 
reforme (Klueting 2010: 
127–160, 139–140). 
važno je stoga napome-
nuti kako je “već Marija 
Terezija prisvojila sva 
jura circa sacra, tako da 
se ‘terezijanska’ politika 
državne Crkve razlikuje 
od ‘jozefinizma’ samo u 
pojedinostima i jačim 
utjecajem prosvjeti telj-
stva (Raab 1978: 434).

2 Tim su se temama, koje pripadaju području kontroverzističke teologije, u 18. 
stoljeću dominantno bavili franjevački i isusovački kontroverzistički pisci. Kontro-
verzistička je teologija, kako to navodi Miroslav vANINO (Isusovci i hrvatski 
narod, knj. 1, Zagreb, 1969, 212), svoju posebnu katedru dobila u 17. st., a glavni 
poticaj dolazi od Kongregacije za širenje vjere 1622. godine. Kontroverzistika se 
dakle u 18. stoljeću prvenstveno odnosi na pravoslavne kršćane, a njezini glavni 
predstavnici bili su isusovci i franjevci. Isusovci kontroverzisti su Juraj Mulih, Fra-
njo Ksaver Pejačević, Anton Werntle, Ivan Krstitelj Šimunić i Antun Kanižlić, a 
neisusovci kontroverzisti Krsto Pejkić, Antun Bačić, Stjepan vilov, Matija Kružić, 
Ivan Krstitelj Cortivo, Ivan K. Damiani, Emerik Pavić, Stanislav Latković, Ivan 
Dominik Stratik (Fuček 2003: 365–377). Pejačević, Werntle i Šimunić su, za razliku 
od Muliha (Zrcalo pravedno, 1742) i Kanižlića (Kamen pravi smutnje velike, 1780), 
pisali na latinskom. Franjevci Bačić (Istina katoličanska, 1732), vilov (Razgovor 
prijateljski među kršćaninom i rišćaninom, 1736; Kratak i krotak razgovor među 
kršćaninom i rišćaninom, 1741) i Pavić (Ručna knjižica, 1769) pisali su kontro ver-
zijske katekizme na narodnome jeziku, a Bugarin Krsto Pejkić autor je prve kon-
troverzije s pravoslavljem Zrcalo istine med Crkve istočne i zapadnje (venecija, 
1716) tiskane hrvatskim jezikom i napisane bosančicom. Dominacija teološke kon-
troverzije s pravoslavljem baš u 18. st posljedica je srpsko-pravoslavnih migracija 
na područja Monarhije izazvanih kasnijim neuspjehom austrijske vojske tijekom 
velikog bečkog rata (1683–1699) koja se morala početi povlačiti, a s njom su pri-
stizali i Srbi predvođeni patrijarhom Crnojevićem (Kašić 1967: 71).
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pra vom Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780), polemički 
intoniranom i usmjerenom protiv grčkoga pravoslavlja (osobito 
patrijarha Focija). Spomenuti franjevci, od kojih je samo Bačić 
rođenjem vezan uz Slavoniju, svojim su djelovanjem bili usmje-
reni na slavonski kulturni prostor (kao uostalom i Juraj Mulih), 
dok je isusovac Kanižlić i rođenjem i djelovanjem vezan prven-
stveno uz Slavoniju. Blagojević se međutim razlikuje od svojih 
slavonskih suvremenika po tome što piše prijevod propovijedi (i 
to usporedno latinicom i ćirilicom), a ne djelo kontroverzističke 
polemike. Svaka je stranica dakle podijeljena na dvije kolone – 
lijeva je tiskana latinicom, a desna ćirilicom. Takav izbor pisma 
upućuje na Blagojevićevu želju da prijevod dođe u ruke i poten-
cijalnim pravoslavnim čitateljima. 

O snažnoj sugestivnoj moći opasne Ružičkine propovijedi 
pisao je i srpski povjesničar Mita Kostić: “Prividni zahtevi za 
toleranciju prema inovernima vešto skrivaju propagandnu svrhu, 
blag ton u polemici zadobija naklonost slušalaca, međusobna 
doslednost logičkih zaključaka njegovo izlaganje čini ubedlji-
vim, a sve zajedno daje njegovoj propovedi dokaznu snagu i spo-
sobnost brzog delovanja na slušaoce, tu najvažniju odliku dobre 
agitacione literature” (Kostić 2010: 254).

Ružičkina je propovijed, za razliku od kontroverzističkih 
djela isusovaca i franjevaca, uvelike obilježena idejom vjerske 
snošljivosti koja je ujedno bila važna odlika jozefinizma. Antun 
Ružička bio je dekan bečke Crkve Svetog Petra, najprije ispovjed-
nik najmlađeg caričina sina nadvojvode Maksimilijana, a potom 
i cara Josipa II. Bio je poznat i kao izvrstan propovjednik pa mu 
je bečki nadbiskup Migazzi povjerio da predaje crkveno go vor-
ništvo u sjemeništu. U sukob s bečkim nadbiskupom Ružička 
ulazi kada u liberalnome duhu počinje kritizirati pobožnost Srca 
Isusova. To će kulminirati i javnom propovijedi 1782. Na nad-
biskupov ukor i prigovor da širi neispravne nauke, Ružička je 
javno ustao u obranu svoje propovijedi spisom Verteidigung 
meiner Predigt gegen die Andacht zum fleischernen Herzen Jesu 
(Wien 1782) (Matić 1929: 163–164).

U Blagojevićevu se prijevodu, prema Matiću, Ružičkina pro-
povijed prilično razvodnila te je izgubila puno od svoje izvor-
nosti i snage. Sagleda li se Blagojevićev prijevod, odnosno Ru-
žičkina propovijed, u nešto širem kontekstu osamnaestostoljetne 
slavonske nabožne književnosti ili konkretnije u kontekstu djela 
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hrvatske (slavonske) kontroverzistike, može se zaključiti kako su 
izrazito filantropski i tolerantni stavovi spram pripadnika razli-
čitih religija (dakle i nekršćanskih!) ipak usamljena pojava u osam-
nae stostoljetnim vjerskopolemičkim raspravama na hrvatskom 
jeziku.3 

O Ružičkinoj propovijedi i Blagojevićevu prijevodu pisalo 
se ponešto i u hrvatskoj i u srpskoj književnoj historiografiji. 
Tomo Matić, primjerice, Blagojevićev prijevod Ružičkine propo-
vijedi o jedinstvu crkava iz 1773. pridružuje spomenutim knjiga-
ma o uniji4 (Bačić, vilov, Pavić, Kanižlić), nastalim u osamnaes-
tostoljetnoj Slavoniji. Predika je, naglašava Matić, izazvala kon-
kretnu reakciju pravoslavnih pisaca Zaharije Orfelina i Nikifora 
Teotokisa (Matić 1945: 60–61).5

O propovijedi Antuna Ružičke, održanoj prigodom ređenja 
unijatskog biskupa u dvorskoj kapeli u Beču uz prisutnost Mari-
je Terezije, i Blagojevićevu prijevodu pisao je u svojoj književno-
povijesnoj sintezi i Mihovil Kombol. O Ružički Kombol piše slje-
deće: “Ružička je bio svećenik tadašnje liberalne struje, poznat 
kao protivnik pobožnosti srca Isusova, pa je i u ovoj svojoj pro-
povijedi u skladu s duhom vremena naglasio potrebu vjerske 
snošljivosti i općeg čovjekoljublja, ali je jedinstvo kršćanstva ipak 
zamišljao pod papinim primatom” (Kombol 1961: 373). Blago-
jevićev je prijevod na latinici i ćirilici namijenjen širenju među 
pravoslavne, ističe Kombol, naišao na žestok otpor među pravo-
slavnim kršćanima (osobito Zaharije Orfelina). 

3 To dakle potvrđuju spomenuta kontroverzistička djela (na narodnome jeziku) 
slavonskih pisaca, franjevaca Bačića, vilova i Pavića te isusovca Kanižlića (kao i 
njegova subrata Muliha) (vidi ovdje bilješku br. 2, str. 2). Najizraženija konfesion-
alna isključivost u djelima katoličkih polemičara usmjerena je prema pravoslavnim 
Grcima (atribuirani kao odmetnici), ali i Turcima, Židovima, protestantima te os-
talim kršćanskim zajednicama izvan Katoličke crkve koje su atribuirane kao here-
tičke. Iako su pravoslavni Slaveni svojom konfesionalnom pripadnošću svrstani uz 
bok s Grcima odmetnicima, u tekstovima slavonskih kontroverzista vrednovani su 
ambivalentno, no uglavnom dominantno pozitivno. Takvo pozitivno vrednovanje 
posebice je uočljivo kod isusovaca Jurja Muliha (Zrcalo pravedno) i Antuna Kani-
žlića (Kamen pravi smutnje velike) koji izričito naglašavaju prijateljski odnos prema 
pravoslavnim kršćanima (Srbima krajišnicima) u Monarhiji. 

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u Zbirci rijetkosti, dostupna su 
sljedeća djela: Antun Bačić, Istina katoličanska (1732), RIIE-8°-47 a,b., Juraj Mulih, 
Zrcalo pravedno (1742), RII-16°-68., Emerik Pavić, Ručna knjižica (1769), RII-16°-2 
a,b., Antun Kanižlić, Kamen pravi smutnje velike (1780), RIIE-80-1. Za oba katekizma 
Stjepana vilova (1736, 1741), koje nisam uspjela pronaći u knjižnicama, zahvalna sam 
profesoru fra Franji Emanuelu Hošku na uručenim mi umnoženim primjercima. 

4 Prema poimanju pred-
stavnika Zapadne (Ka-
toličke crkve) unija je 
«crkveno-pravni akt ko-
jim se uspostavlja zajed-
ništvo pojedinih istoč-
nih crkava s univerzal-
nom, Katoličkom cr-
kvom, čiji je poglavar 
rimski biskup, a klasič-
nim se oblikom unije 
držala takva unija u ko-
joj je patrijarh neke od 
istočnih crkava zajedno 
sa svim biskupima pri-
hvatio jedinstvo s Kato-
ličkom crkvom» (Kude-
lić 2007: 13).

5 O vjerskoj knjizi u Sla-
voniji i oprekama Istoč-
ne i Zapadne crkve vidi 
Tomo MATIĆ, Prosvjet-
ni i književni rad u Sla-
voniji prije Preporoda, 
knjiga xLI, HAZU, Za-
greb, 1945., 56– 61.
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Krešimir Georgijević o Ružičkinoj, kako ju sam naziva, pro-
pagandnoj knjižici u prilog uniji piše sljedeće: “Ružičkina knji-
žica u duhu je one literature koja je u Slavoniji započela Istinom 
katoličanskom Antuna Bačića, a vrhunac dosegla Kamenom pra-
vim smutnje velike Antuna Kanižlića” (Georgijević 1969: 256).

Srpski književni povjesničar Milorad Pavić spominje “ruko-
pisnu polemičku literaturu”, “akatolički” orijentiranu, koja se u 
srpskoj književnosti javlja sredinom 18. st. i to kao plod reakcije 
pravoslavnih Srba na spise carskih duhovnika, isusovaca Mül-
lera i Ružičke koji su kod Srba izazvali “čitavu jednu malu i po-
sebno pravoslavnu protivkatoličko-defanzivnu rukopisnu knji-
ževnost u 18. veku od pisaca: Jovana Rajića, Zaharije Orfelina, 
Grka Teotokisa, Dionisija Novakovića, čiji se sastavi zbog netol-
erantne bečke cenzure nisu smeli štampati u monarhiji, nego su 
se u prepisima širili među Srbima” (Pavić 1970: 44).6 U srpskoj 
(književnoj) historiografiji, kao ni u hrvatskoj, nigdje se među-
tim ne može naići na spominjanje konkretnog protuodgovora 
pravoslavnih pisaca na neko od polemičkih djela hrvatskih (sla-
vonskih) kontroverzista. Zahvaljujući vrlo vrijednome članku 
Mite Kostića Akatolička književnost kod Srba krajem XVIII veka,7 
znamo da je ipak postojala konkretna reakcija pravoslavnih pi-
saca, ali prvenstveno na propovijed Antuna Ružičke (1773) o če mu 
će biti više riječi kasnije u tekstu. 

2. Pravoslavci kao drugi u blagojevićevoj Predici 
Premda se imagologija,8 koja je glavni teorijsko-metodološki 

okvir rada, primarno bavi istraživanjem etničkih/nacionalnih 
predodžbi, mislim da se njezin osnovni pristup i terminologija 
vrlo plodotvorno mogu primijeniti i u istraživanju konfesional-
nih predodžbi. Problemi identiteta i alteriteta (drugosti) u sa-
mome su središtu imagološkog istraživačkog interesa usmje-

6 Sintagmu «protivkato-
ličko-defanzivna ruko-
pisna književnost» (od-

nosno kompletan citira-
ni dio) Pavić preuzima iz 

članka Mite KOSTIĆA 
“Knjige, knjižarstvo i 

knjižnice Srba u xvIII 
veku”, u: Srpska štampa-
na knjiga 18. veka, kata-

log izložbe. Beograd 
1963, 19–20. U spome-
nutom Kostićevu radu 

pregled pravoslavnih 
polemičara pisan je tak-
sativno. Nešto opširnije 
je o toj temi pisao Živo-

ta A. MIHAILOvIĆ u 
članku “Srpska teološka 
knjiga xvIII veka”, ibid.: 
115–127. O pravoslavnim 
polemičarima KOSTIĆ 
je puno opširnije i bolje 
pisao u članku “Akato-

lička književnost kod 
Srba krajem xvIII ve-
ka”, u: Kulturno-istorij-

ska raskrsnica Srba u 
XVIII veku. (Odabrane 
studije. Izabrao i prire-

dio vlastimir Đokić) 
SKD Prosvjeta, Zagreb, 

2010, 249–261.

7 Ranije izdanje navedenog Kostićeva članka objavljeno je još 1921. godine pa je 
stoga logično pretpostaviti da su se kasniji hrvatski (Matić, Kombol) i srpski (Pa-
vić) književni povjesničari pozivali na Kostićeve teze. Osim pravoslavne reakcije 
na Ružičkinu propovijed, Kostić navodi i razne prijevode, zatim tiskanu ispovijed 
vjere i odgovor na nju, anonimnu rukopisnu knjigu, teološki udžbenik i traktat 
koji svi zajedno sačinjavaju jednu malu akatoličku književnost koja se javlja kod 
Srba krajem 18. stoljeća. važno je ovdje spomenuti da konkretnu reakciju nekog 
anonimnog pravoslavnog autora, prema Kostiću, izaziva i polemičko djelo Buga-
rina Krste Pejkića Zrcalo istine med Crkve istočne i zapadne (venecija, 1716) (Kostić 
2010: 249–261).
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renog na tekstnu konstrukciju ili reprezentaciju (konfesional-
nih) identiteta, odnosno alteriteta, u kojoj se nastoje prepoznati 
stereotipni, aksiološki obojeni iskazi. Identitet ili autopredodžba 
(“mi”) i alteritet ili heteropredodžba (“oni”) nisu polarne su-
protnosti, nego su postavljeni zrcalno iz čega proizlazi kako svaka 
spomenuta predodžba određuje profil druge, ali i biva određena 
drugom pa je način viđenja Drugog kulturno determiniran.9 
Premda je spomenuti istraživački fokus primarno smješten u 
tekstni (i intertekstni) referencijalni okvir, za imagološku je anal-
izu vrlo važan i društveno-povijesni kontekst (konkretno ovdje 
interkonfesionalni odnosi u osamnaestostoljetnoj Slavoniji) pa 
se rad, osim na književnopovijesnim, zasniva i na kulturnopo-
vijesnim spoznajama. Na takvim se temeljima dakle nastoji jas-
nije definirati konfesionalna drugost. Glavna je svrha rada, na 
temelju navedene analize, otkriti kako se oblikuje vjerski iden-
titet, ali i definira konfesionalna drugost. 

Alteritet dakle treba razumjeti kao konstitutivni i komple-
mentarni pojam u odnosu na pojam identitet koji se ujedno de-
finira svojom suprotnošću i inferiornošću u odnosu na identitet 
(Hall 2006: 357–374). Za stvaranje simboličkih granica između 
“mi” i “oni”, prema Stuartu Hallu, ponajprije su odgovorni ste-
reotipi koji se obično javljaju tamo gdje postoji velika nejedna-
kost u moći (Hall 1997: 258). Kulturni su stereotipi stoga, razmi-
šljamo li na tragu Istvána Fehéra, jedni od ključnih oblika tvorbe 
identiteta i trebali bi poslužiti kao uvjeti međusobnog razumi-
jevanja, a ne samo zapreke (Fehér 2006: 60). 

Puni naslov Blagojevićeva prijevoda (na latinici) glasi: Pre-
dika od jedinstva u kerstjanstvu recsena u Ceſaro. Kral.Pridvor-
skoj Capelli, na ſvecſanom posvechienju Viſoko-Poshtovanoga 
Biskupa Fogarashkoga, Gabriela Gergura Majora od Szarvada, 
Reda Svetoga Basilie, pria u Iſtocſnima jezicih Ceſarskog-Kra ljev-
skog Knjig’ ſuditelja, prid nje Ceſarsko-Kraljevskim i Apoſtolskim 
Velicſanſtvom, Cesarice, Kraljice, i Poglavite Goſpode, 4. dan Mi-
ſeca Svibnja 1773. u koi Cerkva Iſtocſna po Staromu Kalendaru 
uſpomenu ſvetoga Mucſenika Gjurgja obsluxavashe. Po Antunu 
Ruschitzki, popu iz Duhovnicske kuchie njiove Viſoko-Princ. Em-
in. vichnika ſchvanderianskog Dobrocſinſtva kod cerkve S. Petra 
Nadarniku i Decanu, i u Arcibiskupovoj duhovnikah kuchi ſvetog 
skladnogovorenja ucſitelju. Iz Nimacskoga na Illiricski Jezik preve-
dena po Adamu Thadi Blagoevichiu od Valpova, Ceſarsko-Kra-

8 Imagologija (lat. imago 
– slika, predodžba, mi-
sao; grč. logos – govor, 
riječ, pojam, misao, ra-
zum), pojavila se u zna-
nosti o književnosti od 
kraja 1960-ih kao po-
sebna istraživačka grana 
komparativne književ-
nosti koja se bavi prou-
čavanjem književnih 
predodžbi o stranim 
(heteropredodžba) i vla-
stitim (autopredodžba) 
geokulturnim prostori-
ma. O tome vidi opšir-
nije Imagology. The cul-
tural construction and 
literary representation of 
national characters, ur. 
Manfred Beller i Joep 
Leerssen, Rodopi, Am-
sterdam – New York, 
2007; Kako vidimo stra-
ne zemlje. Uvod u ima-
gologiju, prir. Davor 
Dukić, Zrinka Blažević, 
Lahorka Plejić Poje,  
Ivana Brković, Srednja 
Europa, Zagreb, 2009. 

9 O tome vidi Manfred 
BELLER «Perception, 
image, imagology», u: 
Imagology. The cultural 
construction and literary 
representation of natio-
nal characters, ur. Man-
fred Beller i Joep Leer-
ssen, Rodopi, Amster-
dam–New York, 2007., 
3–16. 
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ljevskih Dvorskih Deputatiah Illiricske i Sanitaeta Zaſada Piſcu i 
Canceliſti. U Becſu. Stampana kod Josipa Kurzböka Cesarsko-Kra-
ljevskog Illiricskog i Iſtocſnog shtampara i Knjig’ Terxca.10 

Ružička je svoju propovijed, što je vidljivo i iz naslova, iz-
rekao prilikom ređenja unijatskog, odnosno grkokatoličkog11 
rumunjskog biskupa Albe Julije i Fagaraša Gabrijela Gregorija 
Majora (1715–1785) koji je na toj funkciji bio od 1773. pa do 1782. 
godine. Novi je grkokatolički vladika i prije bio u vezama s 
Bečkim dvorom. Naime kao bazilijanski monah bio je pozvan da 
vrši službu carskoga cenzora u Kurzbekovoj štampariji u Beču i 
to za knjige pisane na istočnim jezicima (Matić 1929: 163).

Primjerak Predike koji analiziram nije cjelovit. Nedostaje 
mu prvih nekoliko stranica na početku (paginacija kreće od bro-
ja 7), potom četrnaesta, petnaesta, dvadeseta, dvadeset i prva, 
pedeset i druga i pedeset i treća stranica. Naslovne stranice, prva 
na ćirilici, a druga na latinici, sačuvane su. 

Odmah na početku može se prepoznati vrlo pomirljiv ton 
Predike jer umjesto da osuđuje smutnje, propovjednik navodi da 
su baš one potrebne kako bi se pravi vjernici mogli lakše oči-
tovati. Evanđelje je naime jedno, ali se kršćani ipak međusobno 
razlikuju u vjeri, dok je želja Spasitelja upravo jedinstvo među 
kršćanima na koje se propovjednik, prigodno, poziva baš pri-
likom posvećenja spomenutog grkokatoličkog biskupa. Glavni je 
stoga argument za jedinstvo kršćana u Predici pozivanje na jed-
no i univerzalno evanđelje koje je od Boga iz čega proizlazi da je 
kršćansko jedinstvo zapravo Božja volja. Na taj se glavni argu-
ment propovjednik poziva kroz čitavu propovijed. Različita pro-
tivljenja u nauku između kršćana proizlaze iz krivih tumačenja 
evanđelja za koja su krivi kršćani izvan Katoličke crkve (prven-
stveno pravoslavni): 

“vi puki i narodi koji s nami u jedinstvu vjere i nauka 
u prošasti vrijemeni stajavši, od nas se pako razlučiste, s 
čim ćete se moći prave iskazati, ako još budete slidili, se 
skitali po onoj stranputici na koju poglavice ohole nas-
ledbe vaše jesu vas svratile?” (Blagojević 1773: 17–18).

Iz navedenog proizlazi da su glavni krivci koji podržavaju tu 
podijeljenost među kršćanima zapravo poglavice ohole nasledbe, 
odnosno pravoslavni svećenici i učitelji, a ne ljudi iz puka:

“Jesu se med nami i vami zaplele sumnje i prigova-
ranja….o! Zašto vi crkvu ostaviste ter se posobnim glavam’ 

10 Za primjerak Blagoje-
vićeve Predike zahvalna 

sam Knjižnici franje-
vačkog samostana u 
Sla vonskome Brodu 

gdje sam ju jedino, uz 
ljubaznu pomoć kolega 

Milovana Tatarina i 
Bra nka Ostajmera, us-

pjela pronaći pod  
signaturom R II-v 8°-24. 

11 Unijatski termin grko-
katolik uveden je za vla-

davine Marije Terezije 
1773. Za pravoslavne kr-

šćane uvodi se termin 
grčko-nesjedinjeni  

(Kudelić 2014: 163).
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i naučiteljom prilipiste? Zašto se vi držite i dan današnji 
njima prilipljeni kad vas opet crkva na put pravi vratiti 
išće i veoma želi da istor vi nju zagrlite” (ibid.:18–19).

Takvo bacanje krivnje na pravoslavno svećenstvo (puk tek 
posredno kao povodljiv), koje je ujedno i glavna zapreka provo-
đenju unije među pravoslavnima u Monarhiji, standardno je mje-
sto i u slavonskim vjerskopolemičkim tekstovima. 

O neobrazovanim pravoslavnim kaluđerima i popovima ko-
ji su živjeli s pravoslavnim kršćanima u vojnoj krajini pisalo se 
iscrpnije još u prethodnom, 17. stoljeću i to u izvještajima isuso-
vaca misionara koji dolaze do zaključka da bi uniju trebalo pro-
voditi odozgo prema dolje, odnosno prvo bi trebalo steći nak-
lonost kaluđera,12 a tek onda naroda koji ih vrlo poštuje i sluša 
(Kudelić 2007: 148–149). Nastojanja oko unije u 18. stoljeću post-
aju znatno otežana i zbog međuovisnosti, odnosno zajedničkih 
interesa Beča i pravoslavnih krajišnika u vojnokrajiškome sus-
tavu. To potvrđuje i slab uspjeh marčanskih (unijatskih) biskupa 
još krajem 17. i početkom 18. st. koji je bio posljedica savezništva 
patrijarha Crnojevića s Bečkim dvorom tijekom Bečkog rata. 
Radikalnijem udaljavanju doprinijet će i Propagandina odluka 
iz 1729. o zabrani sudjelovanja katolika u bogoslužju s pravo-
slavnima jer to obično završava prelaskom katolika na pravo-
slavlje (ibid.: 94). U vojnoj su krajini naime krajem 17. stoljeća, 
ali i u osamnaestome “brojni prelasci s pravoslavlja na katoli-
čanstvo i obrnuto koji su izvan domašaja bilo kakve djelatnosti 
crkvenih hijerarhija ili krajiških vlasti” (Roksandić 2004: 255). 
Na temelju navedenog može se pretpostaviti kako je vjerska sno-
šljivost među pukom (odnosno krajišnicima) ipak bila nešto pro-
širenija nego među klerom. Tako je kritika pravoslavnog sve-
ćenstva u djelima slavonskih kontroverzista postala standardni 
topos koji je trebao poslužiti u propagandne svrhe. On je prisu-
tan i u Predici, ali je ipak manje izražen nego u slavonskim vje r-
skopolemičkim tekstovima. 

Pravoslavci u Monarhiji u Predici su vrednovani ambiva-
lentno, ali ipak dominantno pozitivno pa se, sukladno tome, ne 
može naći puno aksiološki obojenih mjesta. U prethodno nave-
denom citatu krije se prvo takvo snažnije aksiološki obojeno 
mjesto koje propovjednik veže uz pravoslavni kler – poglavice 
ohole nasledbe vaše. 

12 O kaluđerima Zlatko 
KUDELIĆ piše sljedeće: 
“Kaluđeri su boravili u 
šumama odvojeni od 
ljudi poput drevnih pu-
stinjaka, radili su u po-
lju, molili i mnogo po-
stili, te bili izloženi nasi-
lju razbojnika. Načinom 
života i krepošću kalu-
đeri su pridobili naklo-
nost naroda, koji ih je u 
svemu slušao, pa su isu-
sovci zaključili da bi pr-
vo trebali steći naklo-
nost kaluđera, ali uniju 
nisu spominjali, držeći 
to opasnim i uzaludnim” 
(Kudelić 2007: 149).
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Pravoslavni su kršćani međutim u odnosu na protestante 
(krivovjerce) u Predici vrednovani puno pozitivnije što pokazuje 
i sljedeći citat u kojemu propovjednik pravoslavne kršćane apos-
trofira kao braću i poziva ih na jedinstvo s kršćanskom subraćom 
katolicima koji im tako nastoje pomoći: 

“Ah! Pustite da njima na pomoć pospješamo, pustite 
da njima ruke pružimo i njima ovako zavapimo: Amo bra-
ćo! Amo! Stupite s’ nami u jedinstvo vjere. Ne bižite od 
nas, mi vas tražimo, ne mrzite na nas, mi vas ljubimo. Ta-
ko je, mi ćemo vas još srdčanije ljubiti, ako se vi s’ nami 
ujedinite. Dođite, oslobodite duše vaše, ulizite u korablju 
izvan koje sva ginu” (Blagojević 1773: 28–29).
Unatoč razlikama u vrednovanju između protestanata i pra-

voslavaca, propovjednikov se pomirljiv ton može razumjeti i kao 
širi poziv na jedinstvo među svim kršćanima, s naglaskom na 
kršćanskoj ljubavi i bratstvu. Glavna argumentacija na koju se 
propovjednik poziva (i koju zaziva) jest Isusova baština ljubavi i 
sloge koju ostavlja među svojim apostolima i kršćanskom bra-
ćom. To je ujedno i glavni kriterij prema kojemu se u propovi-
jedi razlikuju pravi Isusovi sljedbenici od onih koji nose samo 
isprazno ime. 

Pravoslavne kršćane (apostrofirane i kao poljubljena braća, 
ibid.: 50) propovjednik moli da ne budu zaslijepljeni i da ne doz-
vole da ih se vara. Argumentacija na koju se propovjednik pozi-
va, pokušavajući uvjeriti pravoslavne kršćane u ispravnost unije, 
jednaka je onoj kojom su se služili slavonski polemičari – pozi-
vanje na prošlost dok su još dvije crkve bile sjedinjene i na svete 
oce i učitelje iz tog vremena. U Predici su tako osobito hvaljeni 
sljedeći oci, učitelji, sveci, ali i carevi, koje štuju Istočna i Za-
padna crkva: crkveni otac i smiranski biskup Sveti Polikarp (69–
155), crkveni naučitelj Ivan Zlatousti, carigradski patrijarh Ig-
nacije te carevi Konstantin I. veliki (272 ili 273–337), Teodozije I. 
(347–395) i Justinijan I. veliki (482–565). 

Uz spomenute crkvene oce, naučitelje i careve, argumenta-
cijski niz upotpunjuju još i crkveni sabori kojima se propovjed-
nik služi kao dokazima za prijašnje jedinstvo Istočne i Zapadne 
crkve. U Predici su istaknuta prva četiri ekumenska koncila (ni-
cejski, carigradski, efeški i kalcedonski), a posebno se ističu 
Efeški sabor (431) na kojemu je bilo oko 200 biskupa i Kalcedon-
ski sabor (451) koji broji čak 636 otaca.13

13 Na Efeškome koncilu 
prisutno je 197 biskupa, 
a Kalcedonski je sabor 

brojem sudionika,  
doduše, nadmašio sve 

prethodne, ali brojka od 
600 biskupa je, prema 

Hubertu JEDINU,  
pretjerana  

(Jedin 1997: 26–30). 
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Započetu argumentaciju propovjednik zaključuje ovako: 
“Mi imamo brojnicu djela, zapovijedi, uređenja vaših 

najglasovitijih cesara i samovladalaca; mi imamo vaše go-
dištne knjige, vaše crkvene naredbe, vaše pjesni, molitve, 
svetodanike u naši ruka; iz ovud ću moći pokazati kako 
malo vi s vašima starijima, s kojemi dičite se da od njih 
vjeru primiste, s onima prisvetimi i prosvetljenimi Crkve 
naučiteljmi u jedno slažete, kakogodir i sami sobom” 
(ibid.: 64–65).

Glavna argumentacijska shema u Predici je opreka između 
onog što je bilo prije (jedinstvo kršćana) i onog što se događa 
poslije (raskol i vrijeme nakon njega) iz koje onda proizlazi i ra-
zlikovanje među pravoslavnim Grcima (ujedinjeni i neujedin-
jeni). Otuda i upit pravoslavnim kršćanima postavljen u Predici:

“Zašto vi Atanazija ne voljite sliditi, nego Focija? Za-
što ne Bazilija i Krizostoma, nego Mihaela Cerularija? Za-
šo Efežanina Marka, a ne Ignaciju Carigradskoga, ali sve-
toga Ivana Damašćanskog?” (ibid.: 68).

Pravoslavce se stoga u Predici proziva zato što ne slijede svoje 
stare oce koji su jedna od glavnih uporišnih točaka za isticanje 
zajedništva između katolika i pravoslavaca pa zato propovjednik 
ovdje istupa u 1. licu množine i komentira mi vjerujemo (pra-
vovjerni, katolici) kako su “oni” (vaši stari) vjerovali (ibid.: 67). 
Sporni pravoslavni učitelji su i u Blagojevićevoj Predici carigradski 
patrijarsi Focije i Mihael Cerularije te Marko Efeški.14 Ipak, za raz-
liku od djela slavonskih kontroverzista, u Predici se ne mogu 
pronaći tako negativni aksiološki atributi vezani uz njih.15 Nasu-
prot tome, priznaje im se veličina (prvenstveno obrazovanje) i vri-
jednost zbog koje mogu biti privlačni pravoslavnoj braći, ali ne bez 
upozorenja kako ih treba odbaciti jer su oni odbacili pravu vjeru: 

“Nek bi bio koliko mu drago Focijo, nek bi još tolike 
vrijednosti i Mihajlo, i Marko Efežin; ne išće se početak, 
već se išće svrha” (ibid.: 70).

14 Carigradski patrijarh 
Focije I. (Carigrad oko 
820 – Bordi u Armeniji 
6. veljače između 891 i 
898) potječe iz dvorske 
obitelji, a bio je rođak i 
dvorjanik cara Mihaela 
III. Od 858. do 867. i od 
877. do 886. bio je cari-
gradski patrijarh. Jedan 
je od najutjecajnijih i 
najobrazovanijih cari-
gradskih patrijarha. Su-
kob s papom Nikolom I. 
događa se zbog načina 
Focijeva dolaska na 
mjesto patrijarha (i svr-
gavanja Focijeva pret-
hodnika patrijarha 
Ignacija). Papa Nikola I. 
odbija potvrditi Focija 
(863 je anatemizirao Fo-
cija), a Focije odgovara 
saborom u Carigradu 
(867) na kojem je ek-
skomunicirao papu Ni-
kolu I. (Focijev raskol). 
Mihael I. Cerularije 
(oko 1000–21. siječnja 
1059) bio je carigradski 
patrijarh od 1043. do 
1058. Pod ovim patrijar-
hom dolazi do konač-
nog raskola (shizme) iz-
među Istočne i Zapadne 
crkve. Marko Efeški 
(1392/93–1445) bio je 
efeški metropolit i po-
znati bizantski bogoslov 
u 15. st. Na Koncilu u Fi-
renzi (1438–1439) odbija 
potpisati uniju s Rimo-
katoličkom crkvom.

15 Osobito je negativno o carigradskome patrijarhu Fociju I. pisao Antun KA-
NIŽLIĆ. U opsežnoj crkvenopovijesnoj i teološkoj raspravi Kamen pravi smutnje 
velike Kanižlić je upravo Fociju posvetio sarkastičnu nadgrobnicu koja je ujedno i 
paradigmatski primjer gomilanja negativnih aksioloških atribucija, vezanih uz 
spomenutog patrijarha (zmijurina, nakaza i dr.) (Kanižlić 1780: 426–428). 
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Pravoslavnima je, navodi se u Predici, osobito zazorna tvrd-
nja (ili istina, ibid.: 82–83) o univerzalnoj Katoličkoj crkvi pa ih 
se poziva da pokušaju uvjeriti katolike u suprotno: 

“Nek nam pokažu da mi katolici nismo od ove svete, 
općinske, Apostolske Crkve” (ibid.: 83).

Koliko se Predika uistinu razlikuje od djela slavonskih kon-
troverzista, najbolje ilustrira emocija koja se veže uz uzrok crk-
ve nog raskola – u Predici je to, iako pomalo eufemistično, ne-
dostatak ljubavi, dok je kod slavonskih polemičara (osobito kod 
Kanižlića) to bila prvenstveno oholost. U Predici se stoga kao 
ključ zajedništva stalno spominje ljubav među kršćanima: 

“Ljubite tada braćo moja! Kažite onima koji supro-
tivni jesu nam, koji bježu od nas i na nas mrziju, kažite im, 
ne samim riječima, riječi u ovoj prigodi veoma malo zla-
menuju, nek vaša djela misto vas govore; govorite njim 
vašim načinom življenja, djelovanjem, vašim ukazanjem 
prama njima da vi nje s čistim, pravim i istinitim srdcem 
ljubite, da ste vi njiovi prijatelji i da po najvećoj vašoj za-
povijedi dužni jeste nje kako sami sebe ljubiti” (ibid.: 97).

Zbirnom imenicom braća obuhvaćeni su u Predici i pravo-
slavni i katolički kršćani koji se upravo kršćanskom ljubavlju i 
prema neprijateljima uvelike izdvajaju od pogana i nevjernika 
(ibid.: 100) kojima je takva ljubav neshvatljiva i nedokučiva.

Ipak, pred kraj Predike, pravoslavni kršćani su izloženiji kriti-
ci pa i ponekim snažnijim, negativnijim aksiološkim atributima: 

“O ti lijepa i neprocijenjena ljubav našiju starijih! Za-
što nisi ti u Crkvi Božjoj stalno uzdržala? (…) Opaka dje-
ca jesu lijepu ovu baštinu, od svojeh starijih po pravoj vjeri 
zadobitu, ludo prosipala. Istina jest, ohladnula je med na-
mi ljubav, pak nije to jedan od prvih uzroka da i vjera jest 
pomanjkala?” (ibid.: 116).

Pravoslavni su ovdje opisani kao opaka djeca, ali i mlaki i 
lijeni nasljednici zakona koji evanđelje štuju samo izvanjski. Op-
tužuje ih se indirektno i za mahniti nauk (ibid.: 117) jer mrze 
“žudinskom ljutošćom” (ibid.) na sve one koji nisu s njima jedne 
vjere, a takva vjera ne može biti prava ako “pogrđujemo, progan-
jamo ljude, jer su drugoga crkovna obsluženja, drugoga nauka, 
druge običaje i svece obdržuju. S jednom riječjom, ako mi nepri-
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jateljimo sve što nije katoličesko” (ibid.: 117–118). Da je ovdje riječ 
o kritici usmjerenoj baš prema pravoslavnim kršćanima u Mo-
narhiji otkriva i posljednja riječ (katoličesko) koju prevoditelj 
vjerojatno namjerno ostavlja jer je bliska jeziku tadašnjih srp-
skih tekstova. 

Negativno vrednovanje najsnažnije se očituje u atribuiranju 
pravoslavnih kao zle braće (ibid.: 120) koja zajedno s rugalcima i 
Židovima (ibid.) ozloglašuju evanđeoski zakon ljubavi, ustrajući 
na ruganjima, mržnji i pogrdama. 

Unatoč povremenom snažnijem negativnom vrednovanju 
pravoslavnih kršćana, u Predici je ipak u potpunosti zagovarana 
vrlo pomirljiva i neagresivna taktika za provođenje unije – oni 
koji su izvan prave crkve su na stazi grijeha i krivih nauka i kao 
takvi su dovoljno nesretni. Zato propovjednik daje naputak ka-
tolicima kako postupati s pravoslavnom braćom: 

“Prijatelju, reci mu dobrim i ljubeznivim srdcem, ti 
ne ideš pravim putem, ti ćeš na toj stranputici vrat slomiti. 
(…) pruži mu ruku, dovedi ga na pravi put (…)” (ibid.: 
122–123).

Glavni je stoga princip prema kojemu se treba provoditi 
uni ja istinsko pomilovanje i ljubazno upućivanje u Duha istine 
(ibid.: 121).

Predika završava snažnom ilustracijom kršćanske (kato-
ličke) ljubavi jer propovjednik poziva braću da budu spremna 
ljubiti čak i one koji nas katolike mrze jer će samo na taj način 
njihove molbe za obraćenje neprijatelja biti ispunjene, a unija 
konačno provedena: 

“Njiovi putovi, njiovi nauki i zablude zle jesu, ova mo-
ramo bižati, mržiti i odurjavati. Ali pak oni, nek budu koji 
hoćeju, Židovi, poganini, nevirniki, krivovirniki, odmet-
niki, mi nje moramo tražiti i ljubiti. Ako je ko vrijedan 
našega mrzenja, to jesu diavoli i prokleti u paklu koje ob-
ra titi niti je moći, niti se ufati. Židov, poganin, krivo vjer-
nik, odmetnik može se obratiti. (…) Ako oni na nas mrze, 
ako od nas biže, ako varaju, neštimaju i proganjaju nas, 
nek bude, ali mi iskažimo se njim da smo naslidnici za-
kona Ljubavi (…)” (ibid.: 125–126). 

U Blagojevićevoj se Predici tek u završnome dijelu pojav-
ljuje termin odmetnik (pravoslavac), ali se upozorava na važno 



106 | Goranka Šutalo

razlikovanje između osobe, koja se može obratiti, i krivog nauka 
od kojeg treba bježati. U obzir stoga treba uzeti i okolnosti koje 
su dane rođenjem i za koje se ne može snositi krivnja: 

“Počmimo jedan put pravo i srdčeno pomilovati nei-
zbrojene duše u privari hodeće. Ništa nisu one sagriješile, 
zašto bi morali na nje mrziti? Nesrića poroda i odhranjenja 
njiova postavi je na one stranputice (…)” (ibid.: 124–125).

Predika završava obraćanjem novoposvećenom ujedinjen-
om rumunjskom biskupu Gabrijelu Gregoriju Majoru, uz želju 
da ljubav prvih kršćana, o kojoj je propovjednik tako iscrpno 
govorio, užeže i njegovo srce. 

Unatoč tome što je Ružička kao svjetovni svećenik i duhov-
nik Josipa II. bio sklon liberalnim utjecajima, crkveno jedinstvo 
on zamišlja isključivo pod papinim primatom, a razlike u blag-
danima, obredima i običajima između pravoslavnih i katolika ne 
uzima, kao uostalom ni slavonski kontroverzisti, kao zapreku 
sjedinjenju. važno je stoga jedinstvo u vjeri koje su imali pravo-
slavni stari, a ne u običajima. Zato, iako je Ružička mogao biti 
pod utjecajem febronijanizma16 koji je 70-ih godina osamnaes-
toga stoljeća bio prisutan u njemačkim liberalnim krugovima, 
Matić njegovo naglašavanje rimskog primata pojašnjava vrlo 
prihvatljivo – nepovoljnim trenutkom za iznošenje spomenutih 
ideja prilikom posvećenja unijatskog biskupa i to pred caricom, 
ali i pretpostavkom kako Ružička u liberalnome shvaćanju crk ve-
nih institucija ipak nije išao do krajnjih granica (Matić 1929: 165).

3.  dvije pravoslavne reakcije na blagojevićevu Prediku 
(Zaharija Orfelin i nikifor Teotokis)

Pokušaje Antuna Ružičke i Ignatza Müllera da pravoslavne 
Srbe u Monarhiji privedu uniji Mita Kostić karakterizira kao dva 
izrazito opasna vjerskopolitička napada državne katoličke vjere 
na pravoslavlje koja su ujedno i primjer otvorenog vjersko po-
litičkog nasilja (Kostić 1922: 6). Dana 4. svibnja 1773. ispovjednik 
Josipa II. Antun Ružička održao je propovijed Predigt von der 
Einigkeit im Christenthume (O jedinstvu u kršćanstvu) u dvorskoj 
kapeli u Beču, pod prisustvom carice Marije Terezije sa svrhom 
priznavanja papinoga primata među pravoslavnima. Ružičkin se 
pokušaj “zbog vešto skrivene propagandne svrhe i prividnog za-
hteva verske trpeljivosti formalno nimalo ne kosi s tolerantnim 

16 Crkveno-politička 
doktrina J. N. Honthei-

ma (pseudonim J. Fe-
bronius) prema kojoj, 
ističe Heribert RAAB, 
papi ne pripada juris-

dikcija koja bi se mogla 
suprotstaviti biskupskoj 
jer biskupi nisu njegovi 

vikari. Febronijevo 
shvaćanje odnosa izme-
đu crkve i države, dalje 

pojašnjava autor, daje 
prednost državi i svje-
tovnim knezovima te 

podržava jus circa sacra 
čime prelazi u jozefini-

zam (Raab 1978: 413). 
Febronijanizam je, “kao 
krajnji smjer njemačkog 
crkvenog episkopalizma 

od 1774. sve više padao 
pod utjecaj prosvjetitelj-

skih i jansenističkih 
podstrujanja” (ibid.). 



osvrt na Problem konFesionalnoG identiteta i alteriteta u Predici | 107

načelima savladara Josifa” (Kostić 2010: 252). Marija Terezija za-
povijedila je da se Ružičkina propovijed o državnome trošku 
tiska kao propagandni letak na njemačkom, latinskom, rumun-
jskom i slavenosrpskom “i od strane državnih vlasti prisilno me-
đu Srbe, Grke i Rumune deli” (Kostić 1922: 9). Na caričin je poti-
caj propovijed preveo i Slavonac Adam Tadija Blagojević na ilir-
ski jezik. Ružičkina je propovijed, kako je već navedeno, izazvala 
reakciju pravoslavnih polemičkih pisaca, Zaharije (Stefanovića) 
Orfelina i Grka Nikifora Teotokisa. 

Zaharija Orfelin (1726–1785), rođeni vukovarac, povje sni-
čar, polemičar (teološki), pisac i pjesnik, napisao je na rusko-
slavenskom jeziku, a povodom izlaska Ružičkine propovijedi, 
veliku rukopisnu Knjigu protiv papstva rimskago,17 “jedno od 
najvrednijih dela srpske polemičke bogoslovske književnosti 
uop šte” (Kostić 2010: 254). Pitanju primata pape, kao glavnom 
spornom pitanju između Istočne i Zapadne crkve, Orfelin posve-
ćuje najviše prostora u svojoj knjizi, ali i izlaže glavne konfesion-
alne suprotnosti i dogmatske razlike (ishođenje Duha Svetog, 
Sveta pričest, purgatorij i dr.) između pravoslavaca i katolika. 
Svojim je stilom Orfelin, prema Kostiću, blizak katoličkim pole-
mičarima jer piše “objektivnim i tolerantnim stilom, bez subjek-
tivnih pri mesa i ispada netrpeljivosti protiv inovernih, što je inače 
bio običaj u polemičkim raspravama katoličkih sveštenika toga 
doba” (ibid.: 255). U tom se djelu Orfelin inspirirao argumentima 
kijevske i moskovske bogoslovske škole, a služio se i protestant-
skom argumentacijom (ibid.). Iako po zvanju nije bio teolog 
(sud Tihomira Ostojića u tom je smislu prilično radikalan i na-
ziva Orfelina tek diletantom u teologiji18), Orfelinovo se obra-
zovanje uvelike temeljilo na teologiji za koju je on ujedno i gajio 
najveći interes. Kod pravoslavnih se Srba u Monarhiji, kao reak-
cija na stalne pokušaje privođenja uniji, ističe Ostojić, razvila 
prilična osjetljivost u vjerskom pitanju, a upravo je takva “do 
bolesnosti osetljivost dobila rečit izraz u ovoj debeloj knjizi Za-
harije Orfelina” (Ostojić 1922: 103). Kao “gorljiv pravoslavac” 
(ibid.), koji je ujedno mogao biti i svjedok unijatskih pokušaja 
dok je radio kao kancelar u Karlovcima u službi mitropolita Pav-
la Nenadovića, Orfelin je tom knjigom nastojao oboriti argu-
mente za uniju, dokazujući da je papino prvenstvo kao crkveno-
ga poglavara uzurpirano. Dokaze za svoje tvrdnje Orfelin pro-
nalazi u Svetom Pismu, djelima svetih otaca i kod teoloških pi-

17 Orfelinova je knjiga, 
kao i njegov Traktat o 
jedinstvu crkve, kako 
navodi Kostić, nakon 
njegove smrti pripala 
knjižnici Saborne crkve 
u Karlovcima. Među-
tim, svi su Orfelinovi 
polemički rukopisi tije-
kom Drugog svjetskog 
rata nestali. O tome vidi 
više kod vladimir vU-
KAŠINOvIĆ, Srpska 
barokna teologija. Biblij-
sko i svetotajinsko bogo-
slovlje u Karlovačkoj mi-
tropoliji XVIII veka, 
vrnjci, Trebinje, Mana-
stir Tvrdoš, Bratstvo Sv. 
Simeona Mirotočivog, 
2010, 157.

18 vidi opširnije Tiho-
mir OSTOJIĆ, Zaharija 
Orfelin. Život i rad mu., 
Posebna izdanja SKA-
NU, knj. xLvI., Nauke 
filosofske i filološke, 
knj. 12., Beograd, 1922. 
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saca. Isusovce kao one koji gorljivo brane i dokazuju primat pa-
pe, Orfelin naziva pogrdno fratrovi (ibid.: 105): “Oni su papini 
organi koji izvode njegovu lažnu nauku, oni u ime te nauke eks-
ploatišu i zaluđuju narod” (ibid.). Da se pravoslavni pisci služe 
jednakim polemičkim metodama kao i katolički, pokazuje i slje-
deći primjer iz Orfelinove knjige (koji izabire Ostojić) u kojemu 
autor kritizira rimokatoličko praznovjerje prema kojemu su an-
đeli prenijeli Bogorodičinu kuću iz Palestine u Loreto – “O ma-
garci s velikima ušima glasno rikajući, a ničego znajušči!” (ibid.: 
109). Sličnih primjera, u kojima su vrlo negativno vrednovani 
pojedini crkveni sabori (prvenstveno Tridentski koncil) i kato-
lički teološki pisci, ima kod Orfelina još – Tridentski je koncil 
stoga “zlodjejstveno saborišče” (ibid.), a crkvenog povjesničara i 
kardinala Baronija Orfelin naziva “papskim kurijalistom i pak-
lenim Lucifera istorikom” (ibid.). Na kraju, Ostojić zaključuje da 
tako oštro napisano djelo nije nikako moglo biti tiskano u Mo-
narhiji, a “po žestokom tonu, po neumerenim izrazima, više pu-
ta po rečima koje ne dolikuju knjizi vidi se, da Orfelin nije neki 
služben branilac pravoslavlja, nego da je on pravoslavac i srcem 
i dušom” (ibid.: 110).

Nikifor Teotokis (1731–1800), porijeklom Grk s otoka Krfa, 
anonimno izdaje knjigu na grčkom jeziku 1775. u Halleu Apokri-
sis orthodoxu tinos peri adelphon orthodoxon tes ton catholicon 
kojoj je kao glavni poticaj poslužila upravo Ružičkina propovi-
jed. Iz Carigrada Teotokis odlazi u Rumunjsku, u Jaşi gdje je bio 
rektor gimnazije. Nakon toga odlazi u Beč gdje je postao svećenik 
grčke općine, a dolazio je i u Karlovce pregovarati o pripadnosti 
parohijske kapele Svetog Đorđa u Beču. Neko je vrijeme boravio 
i u Leipzigu gdje je štampao svoju knjigu protiv Ružičkine pro-
povijedi, a potom je otišao u Rusiju. Za razliku od Orfelinove 
pozamašne knjige, ističe Kostić, Teotokisova je knjiga bila puno 
pristupačnija širim slojevima slabije obrazovanih ljudi i stoga 
puno “prikladnija za pobijanje unijatske propagande” (Kostić 
2010: 256). U polemici Teotokis “često prelazi u emotivne, že-
stoke i odlučne protivnapade na ‘paposlužiteljsku uniju’, shvat-
ljive i prostom čoveku” (ibid.: 255–256). Zahvaljujući takvome 
izlasku iz uskoga kruga stručne polemičke litereture, Teotokiso-
va je knjiga postala “prava popularna knjiga” (ibid.) koja je pre-
vedena i na slavenosrpski (prevoditelj nije poznat). Prije nego je 
tiskana u slavenosrpskome prijevodu, Teotokisova je knjiga ima-
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la i svojevrsnu najavu u obliku prospekta s latinskim (sic!) i slave-
nosrpskim naslovom (Notyfycatio/Οбјава) kojim se upozorava 
pravoslavne kršćane da se radi o knjizi koja će poslužiti kao “be-
dem pravoslavlja” (ibid.). Taj se prospekt, ističe Kostić, potajno 
širio među pravoslavnima u Monarhiji, a Ilirska dvorska depu-
tacija je upravo na temelju njega zabranila Teotokisovu knjigu 
(1775) i u originalu i u slavenosrpskom prijevodu. To međutim 
nije spriječilo krijumčarenje slavenosrpskog rukopisa u Monarh-
iju koji se u prijepisima i posudbama širio među pravoslavnim 
kršćanima (ibid.: 257). Teotokisova je knjiga prevedena i na rus-
ki, a nepoznati pjesnik ju je stavio i u grčke stihove (ibid.).

Zaključak
Blagojevićev položaj činovnika u Ilirskoj dvorskoj deputa-

ciji, ustanovi kojoj je glavni cilj bio briga za vjerska i svjetovna 
pitanja pravoslavnih podanika u Monarhiji (Buczynski 1993: 49), 
zasigurno je pridonio tome što baš on prevodi Ružičkinu propo-
vijed na ilirski jezik. Godine 1745. osnovala je naime kraljica Ma-
rija Terezija Dvorsku komisiju za Banat, Transilvaniju i Iliriju, 
koja je 1747. preimenovana u Ilirsku dvorsku deputaciju. Srpski 
povjesničar Sima M. Ćirković napominje da je Deputacija, kao 
vrsta ministarstva za srpske poslove, djelovala čak trideset go-
dina, a s vremenom je sve više služila kao posrednik za provedbu 
reformi u srpskoj sredini (Ćirković 2008: 185). Iako je bila mje-
rodavna i za erdeljske i banatske poslove, pojašnjava Ćirković, 
“Deputacija se najviše bavila srpskim problemima pa se za nju 
vezalo ilirsko ime” (ibid.) koje se, uz naziv Rasciani (upotreblja-
van od srednjega vijeka u latinskim tekstovima), javlja od kraja 
17. stoljeća u habsburškoj administraciji. Ilirska dvorska deputa-
cija, navodi Ćirković, nije bila popularna među episkopatom i 
srpskim stanovništvom i to uglavnom “zbog novotarija koje su 
primane s nepovjerenjem” (ibid.). Adam Tadija Blagojević služio 
je kao akcesist u Ilirskoj dvorskoj deputaciji i to sve do njezinoga 
ukinuća 1777. kada se za probleme pravoslavnih u vojnoj krajini 
trebala početi brinuti Ugarska dvorska kancelarija, odnosno 
Dvorsko ratno vijeće i to na temelju Deklarativnog raspisa iz 
1779. i Konzistorijskog sistema iz 1782. godine (Buczynski 1993: 
50). Deklaratorij, koji je Marija Terezija proglasila 16. srpnja 1779. 
godine (Rescriptum Declaratorium Illyricae), trebao je poslužiti 
kao definitivna norma za reguliranje srpskih crkvenih i prosvjet-
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nih pitanja,19 no njime su bitno izmijenjene privilegije cara Leo-
polda I. koje Srbi dobivaju zbog ratnih zasluga u borbi protiv 
Osmanlija i to tijekom i nakon velike seobe (1690).20 Dvije go-
dine nakon Deklaratorija proglasio je car Josip II. Patent o vjer-
skoj snošljivosti (1781) kojim je i pravoslavcima i protestantima 
dopu štena sloboda vjeroispovijesti u Monarhiji. Da je Blagojević 
bio pristalica ideja cara Josipa II., odnosno pokreta “politike 
državne Crkve (...) koji se u svom specifično austrijskom obliku 
nedovoljno naznačuje kao jozefinizam” (Raab 1978: 431), poka-
zuje osobito njegovo prvo djelo Pjesnik putnik (1771), prigodni 
spjev u kojemu spominje posjet cara Josipa II. Slavoniji 1768. i 
hvali njegove reforme. U Pjesniku putniku, sukladno jozefi ni-
stičkoj kritici crkvenih redova i feudalnog sustava, Blagojević 
oštro kritizira franjevce kao protivnike novih (prosvjetiteljskih) 
ideja te simpatizira kmetove. Blagojević pohvalno piše i o Nijem-
cima koji dolaze u Slavoniju za vrijeme vladavine Marije Ter-
ezije i Josipa II. jer su oni najzaslužniji za gospodarski napredak 
zemlje (Matić 1929: 134–147). U Blagojevićevoj Predici, odnosno 
Ružičkinoj propovijedi, kako je već više puta istaknuto, uočljiv je 
tolerantniji stav prema pripadnicima različitih konfesija koji se 
može tumačiti smjerom jozefinističkih crkvenih reformi prema 
Patentu o vjerskoj snošljivosti (1781). Navedeni je Patent protes-
tantima i pravoslavnim Grcima omogućio “pravo privatnog bo-
goslužja i stanovita građanska prava”, a njime je započela i eman-
cipacija Židova (Raab 1978: 438). U tome se smislu Blagojevićeva 
Predika (odnosno Ružičkina propovijed) najviše razlikuje od 
djela slavonskih kontroverzističkih pisaca u kojima su pravo-
slavni Grci, najčešće atribuirani kao odmetnici, odnosno šizma-
tici, vrednovani iznimno negativno. U Predici su dakle “sporni” 
Grci (Focije, Cerularije, Marko Efeški) bez negativnog predzna-
ka i priznaje im se veličina. Protestanti i Židovi i u Predici su 
izloženi kritikama i negativnome atribuiranju (protestanti su 
krivovjerci), no, unatoč tome, propovjednik poziva (katolike) na 
kršćansku ljubav prema Židovima, poganima i nevjernicima (vje-
rojatno Turci), krivovjercima i odmetnicima. Pravoslavni kršćani 
u Monarhiji, kojima se Blagojević također želi obratiti ćiriličnim 
prijevodom, vrednovani su dominantno pozitivno (no uz povre-
menu oštriju kritiku) i u tome je smislu Predika bliska kontro-
verzističkim djelima franjevaca i isusovaca. Prijateljski stav pre-
ma pravoslavnim kršćanima u Monarhiji može se uočiti još kod 

19 Neke od odredbi De-
klaratorija su sljedeće: 
vladar zadržava pravo 

potvrde mitropolita ko-
jeg bira narodno-crkve-
ni sabor, kanonske vizi-

tacije episkopa mora 
odobriti vladar, srpski 

kler u svjetovnim pita-
njima podložan je gra-

đanskome sudu, narod-
no-crkveni sabor može 

se sastati uz carevo odo-
brenje, ograničava se 

sloboda podizanja ma-
nastira i crkava, a mora-

ju se svetkovati i rimo-
katolički blagdani (Ra-

donić 1950: 633).

20 Drago Roksandić isti-
če kako su srpskopravo-
slavne povlastice šezde-
setih i sedamdesetih go-
dina 18. stoljeća doživje-
le dalekosežnu preradu, 
a završni akt tog procesa 
je upravo «Deklaratori-

ja» koja će na snazi 
ostati gotovo do ukida-

nja vojnokrajiškog siste-
ma. O tome više D. 

ROKSANDIĆ, “vjerske 
podjele i (ne)snošljivo-
sti u vojnoj krajini”, u: 

Etnos, konfesija, toleran-
cija, Srpsko kulturno 

društvo Prosvjeta, Za-
greb, 2004., 219–266., 
260., vidi i J. RADO-

NIĆ, M. KOSTIĆ, Srp-
ske privilegije od 1690. 

do 1792., Srpska akade-
mija nauka, posebna iz-

danja, knjiga 10, Beo-
grad, 1954, 1–18. 
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Bugarina Krste Pejkića koji piše prvu kontroverziju s pravoslav-
ljem Zrcalo istine med Crkve istočne i zapadnje (venecija, 1716), a 
osobito kod isusovaca Jurja Muliha i Antuna Kanižlića. Pozivan-
je na uniju u prijateljskome ozračju kod katoličkih polemičara 
možda se može objasniti i nastojanjem oko zbližavanja unijatsk-
oga usmjerenja službene katoličke hijerarhije (i Mulih i Kanižlić 
blisko surađuju sa zagrebačkim biskupima Branjugom i Thau-
szyem) s vanjskopolitičkim interesima Monarhije te, sukladno 
tome, položajem pravoslavnih krajišnika u vojnoj krajini. To se 
može prepoznati kao (vjersko)polemička metoda kojom su se 
autori u 18. st. služili kako bi na prijateljski način, a prebacivan-
jem odgovornosti, odnosno krivnje prvenstveno na pravoslavne 
Grke, nastojali pridobiti pravoslavne kršćane u Monarhiji na 
uniju. Na djela slavonskih kontroverzista morale su stoga uvelike 
utjecati i promjene u crkvenoj politici Monarhije koju su obi-
lježile tri različite etape, odnosno tri vladavine – Karla III., Mari-
je Terezije i Josipa II. (Turčinović 1973: 3). U takvome ozračju 
Ružička izriče propovijed, a Slavonac Blagojević ju prevodi. Iako 
je Blagojevićeva Predika, za razliku od djela slavonskih kontro-
verzističkih pisaca (katekizama i znanstvene, teološke rasprave), 
tek prijevod propovijedi bečkog, liberalno usmjerenog svjetov-
nog svećenika Ružičke koja se, osim žanrom, od slavonskih vjer-
skopolemičkih djela razlikuje još i idejom vjerske snošljivosti u 
duhu jozefinizma, proučavati ju treba u širem kontekstu osamn-
aestostoljetne slavonske nabožne književnosti, odnosno u kon-
tekstu djela hrvatske (slavonske) kontroverzistike. Osim što se 
Predikom autor (odnosno prevoditelj) obraća i pravoslavnim 
stanovnicima Monarhije, s nastojanjem da ih privuče uniji s Ka-
toličkom crkvom, argument koji svakako ide u prilog prethod-
noj tezi je i reakcija pravoslavnih polemičkih pisaca na tu opasnu 
(Kostić 2010: 254) Ružičkinu propovijed. 

Izvori
Bachich, Antun (1732) Istina katolicsanská iliti Skazagnie upravgliegnia 

ſpaſonoſnoga Xitka 
Karſtianskoga. S zabillixegniem Zablugiegnia Garſckoga odmetnicſtva, 

illiti Garcskié Erexiah, ú koieſu neſrichno upali, odkadſuſe od Rim-
ské Czarkvé oddilili. Sve izvagieno iz ſvetoga Pjſma, iz naukah ſvetie 
Otaczah, i razliky Kgnigah, sloxeno ú iezik Illiricsky, i ná ſvitloſt 
dato po oczu Frá Antunu Bachichiu Réda malé Bratié obsluxitegli-
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ah S.O. Franceska, Provinczié Sreberno-Boſanské, Gvardianu ú 
Budjmu. Prikazana priuzviſcenomu velicsanſtvu Goſpodina Gña. 
Emerika Estherhazy, Rimskoga Czeſarſtva Principa: Vlaſtelina od 
Galanthè: Primata Kraglieſtva, i Arkibiskupa Oſtrogonskoga. Go-
dinè M. DCC. XXXII. Z dopusctegnien Stariſcinah. U Budimu kod 
Ivana Giurgia Nottenſtein.

Blagoevich, Adam Thadia (1773) Predika od jedinstva u kerstjanstvu 
recsena u Ceſaro. Kral.

Pridvorskoj Capelli, na ſvecſanom posvechienju Viſoko-Poshtovanoga 
Biskupa Fogarashkoga, Gabriela Gergura Majora od Szarvada, Reda 
Svetoga Basilie, pria u Iſtocſnima jezicih Ceſarskog-Kraljevskog 
Knjig’ ſuditelja, prid nje Ceſarsko-Kraljevskim i Apoſtolskim Veli-
cſanſtvom, Cesarice, Kraljice, i Poglavite Goſpode, 4. dan Miſeca 
Svibnja 1773. u koi Cerkva Iſtocſna po Staromu Kalendaru uſpo-
menu ſvetoga Mucſenika Gjurgja obsluxavashe. Po Antunu Rusc-
hitzki, popu iz Duhovnicske kuchie njiove Viſoko-Princ. Emin. vich-
nika ſchvanderianskog Dobrocſinſtva kod cerkve S. Petra Nadarni-
ku i Decanu, i u Arcibiskupovoj duhovnikah kuchi ſvetog skladno-
govorenja ucſitelju. Iz Nimacskoga na Illiricski Jezik prevedena po 
Adamu Thadi Blagoevichiu od Valpova, Ceſarsko-Kraljevskih Dvo-
rskih Deputatiah Illiricske i Sanitaeta Zaſada Piſcu i Canceliſti. U 
Becſu. Stampana kod Josipa Kurzböka Cesarsko-Kraljevskog Illi-
ricskog i Iſtocſnog shtampara i Knjig’ Terxca.

Kanislich, Antun (1780) Kamen pravi smutnye velike illiti pocsetak, i 
uzrok istiniti rastavlyenya 

Cerkve Istocsne od Zapadne, po mlogo posctovanomu gospodinu Antunu 
Kanislichu nyihove Excellencije prisvitloga gospod. biskupa zagre-
bacskoga Svete Stolice u Poxegi naregyene visce od dvadeset godi-
nah consistorialu nigdascnye pako Druxbe Isusove misniku jurve 
pokoinomu, za xivota obilato ispisan. S blagodarnostjom pako uz-
viscene i prisvitle Kralyevske Magyarske komore na svitlo dan. U 
Osiku kod Ivana Martina Divalta. 

Mulih, Juraj (1742) Zerczalo pravedno gdisze ima isztinito izpiszanye 
kada, kako, i zasto Gerchkoga zakona Lyudi, iliti kako nekoji govo-
re Hrisztjani, Od Sztare Kerſchanſzke Katholichanſzke Czirkve, I 
od Rimszkoga pape Z-velikem ſzvojem Kvarom jeſzu odſztupili. I 
kamobi opet laſzno, a ſzebi velle koriſztno, mogli priſztupiti. I ovak 
na pravi put zvelichenya ſztupiti. Zato, i k-tomu na pomoch ovo 
zkupa je ſzloſeno, i lyubleno razdeleno. Stampano u Zagrebu. 

Pavich, Emerik (1769) Rucsna knjixica, za utiloviti u Zakon Katolicſanski 
obrachenike; za narediti, i na ſrichno priminutje doveſti bolesnike, i 
na ſmert odſugjene; i za priveſti na ſpaſonoſſni Zakon razdvojnike. 
Xupnikom, i oſtalima Duhovnim Naſtojnikom, a i iſtima pravovir-
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nima Domachinom veoma koriſtna; Upisana po jednomu Sinu S. 
FRANE, Derxave S. JVANA od CAPISTRANA, S dopuſſtenjem 
Stareſſinah. U PESSTI SA SLOVI EITZENBERGERovi.

Radonić, Jovan – Kostić, Mita (1954) Srpske privilegije od 1690. do 1792. 
Srpska akademija nauka, posebna izdanja, knjiga 10., Beograd, 
1–18. 

vilov, Stjepan (1736) Razgovor priateljski megju Kerſtianinon i Riſtiani-
nom pod imenom Franceska i Theodora nad plemenitim i ugodnim 
nazivanjem ſadaſſnjim Fahljen Isus. Ucſinjen i sloxen od iednoga 
Miſnika, Reda Svetoga Franceska Provincie Boſanske. Budim. 

vilov, Stjepan (1741) Kratak i krotak razgovor megju Kerſtianinom i 
Riſtianinom pod imenom Franceska i Theodora. Sverhu onnii obic-
ſainii megju Riſtiani ricſii u koioisamse viri rodio, u onnoichu i ume-
rti. Budim. 

Literatura
Buczynski, Alexander. 1993. “Rimokatolička i Pravoslavna crkva u voj-

noj krajini (1740–1868)”, Povijesni prilozi, 12, Zagreb, Institut za 
suvremenu povijest, 39–96. 

Ćirković, Sima M. 2008. Srbi među europskim narodima, Zagreb, Gol-
den marketing–Tehnička knjiga. 

Fehér, István M. 2006. “Ni neutralnost ni poricanje sebe, nego otvore-
nost”, u: Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim 
književnostima, Zagreb, FF press, 59–69.

Fuček, Ivan. 2003. “Teologija u xvIII. stoljeću”, u: Hrvatska i Europa: 
kultura, znanost i umjetnost. Sv. 3. Barok i prosvjetiteljstvo (xvII–
xvIII st.), Zagreb, HAZU, AGM, ŠK, 365–377.

Georgijević, Krešimir. 1969. Hrvatska književnost od 16. do 18. st. u sje-
vernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb, Matica hrvatska. 

Hall, Stuart. 1997. “The spectacle of the ‘Other’”, u: Representation. Cul-
tural representations and signifying practices, ed. Stuart Hall, Lon-
don, Sage, 223–291. 

Hall, Stuart. 2006. “Kome treba identitet?”, u: Politika teorije, zbornik 
rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, prev. Sandra velj-
ković, Zagreb, Disput, 357–374. 

Imagology. The cultural construction and literary representation of 
national characters 2007. Ur. Manfred Beller i Joep Leerssen, Am-
sterdam–New York, Rodopi.

Jedin, Hubert. 1997. Crkveni sabori. Kratka povijest. Zagreb, Kršćanska 
sadašnjost. 

Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju. 2009. Prir. Davor Du-
kić, Zrinka Blažević,



114 | Goranka Šutalo

Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković, Zagreb, Srednja Europa.
Kašić, Dušan. 1967. Srbi i pravoslavlje u Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj, 

Zagreb,
Savez udruženja pravoslavnog sveštenstva SR Hrvatske. 
Klueting, Harm. 2010. “The Catholic Enlightenment in Austria or the 

Habsburg lands”, u: A companion to the Catholic Enlightenment in 
Europe, ur. Ulrich L. Lehner, Michael Printy, Leiden, Boston, Brill, 
127–160. 

Kombol, Mihovil. 1961. Povijest hrvatske književnosti do preporoda, 
Zagreb, MH. 

Kostić, Mita. 1922. Carski duhovnici. Propagatori unije među Srbima, 
Sremski Karlovci, Srpska manastirska štamparija. 

Kostić, Mita. 1963. “Knjige, knjižarstvo i knjižnice Srba u xvIII veku”, 
u: Srpska štampana knjiga 18. veka, Katalog izložbe, Beograd, No-
vi Sad, Biblioteka Matice srpske, Narodna biblioteka Srbije, 19–20.

Kostić, Mita. 2010. [1. izdanje 1921] “Akatolička književnost kod Srba 
krajem xvIII. veka”, u: Kulturno-istorijska raskrsnica Srba u XVI-
II veku, prir. vlastimir Đokić. Zagreb, SKD Prosvjeta, 249–261. 

Kudelić, Zlatko. 2007. Marčanska biskupija. Habsburgovci, pravoslavlje 
i crkvena unija u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini (1611–1755), 
Zagreb, Hrvatski institut za povijest. 

Kudelić, Zlatko. 2014. “Crkvene unije tijekom vladavine Leopolda I. i 
Josipa I. (1657–1711): ideje, planovi, dosezi”, Povijesni prilozi, 46, 
Zagreb, 161–222. 

Matić, Tomo. 1929. Adam Tadija Blagojević. Prilog za historiju hrvatske 
književnosti osamnaestoga vijeka, Zagreb, Tisak Nadbiskupske 
tiskare, 129–167. 

Matić, Tomo. 1945. Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije Preporoda, 
knjiga xLI, Zagreb, HAZU. 

Mihailović, Života A. 1963. “Srpska teološka knjiga xvIII veka”, u: Srp-
ska štampana knjiga 18. veka, Katalog izložbe, Beograd, Novi Sad, 
Biblioteka Matice srpske, Narodna biblioteka Srbije, 115–127. 

Ostojić, Tihomir. 1922. Zaharija Orfelin. Život i rad mu, Posebna izda-
nja SKANU, knj. xLvI, Nauke filosofske i filološke, knj. 12., Beo-
grad, Štamparija Tucović–A.D. Oslobođenja. 

Pavić, Milorad. 1970. Istorija srpske književnosti baroknog doba (xvII i 
xvIII vek), Beograd, Nolit. 

Raab, Heribert. 1978. “Episkopalizam njemačke Crkve od sredine 17. do 
kraja 18. stoljeća”, u: Velika povijest crkve, svezak 5., Zagreb, Kr-
šćanska sadašnjost, 399‒425. 



osvrt na Problem konFesionalnoG identiteta i alteriteta u Predici | 115

Raab, Heribert. 1978. “Politika državne Crkve i prosvjetiteljstva na svje-
tovnim područjima Carstva. Terezijanizam i jozefinizam.”, u: Veli-
ka povijest crkve, svezak 5., Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 426–445. 

Radonić, Jovan. 1950. Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od XVI do 
XIX veka, Beograd, Srpska akademija nauka. 

Roksandić, Drago. 2004. “vjerske podjele i (ne)snošljivosti u vojnoj 
krajini”, u: Etnos, konfesija, tolerancija, Zagreb, Srpsko kulturno 
društvo Prosvjeta, 219–266.

Turčinović, Josip. 1973. Misionar Podunavlja. Krsto Pejkić (1665–1731), 
Zagreb, Kršćanska sadašnjost. 

vanino, Miroslav. 1969. Isusovci i hrvatski narod, knj. 1, Zagreb, Grafič-
ki zavod Hrvatske – Zagreb. 

vukašinović, vladimir. 2010. Srpska barokna teologija. Biblijsko i sveto-
tajinsko bogoslovlje u Karlovačkoj mitropoliji XVIII veka, vrnjci, 
Trebinje, Manastir Tvrdoš, Bratstvo Sv. Simeona Mirotočivog. 



116 | Goranka Šutalo

summArY

reflection on the Problem of Confessional Identity and 
Alterity in Predika od jedinstva u kršćanstvu (1773)  

by Adam Tadija blagojević

When Antun Ružička, secular liberal priest and spiritual 
advisor to Emperor Joseph II, held his sermon in 1773 
(Predigt von der Einigkeit im Christenthume) in the Royal 
Chapel in vienna, Slavonian writer Adam Tadija Bla go-
jević (1745/1746–1797) decided to translate it into the Illyr-
ian language, most likely encouraged by state authorities. 
Given that Blagojević was the most prominent Josephine 
representative among Slavonian writers at the time, he 
might have shared a similar worldview to the one ex-
pressed in Ružička’s sermon. Blagojević’s Sermon was 
written at a time when the dominant topic in Slavonian 
literature was the opposition between Eastern and West-
ern Church. What sets Blagojević apart from his Slavo-
nian contemporaries is that he was writing a translation 
of a sermon (simultaneously in Latin and Cyrillic) and 
not a work of theological controversy in the national lan-
guage whose main representatives at the time were Fran-
ciscans (Bačić, vilov, Pavić) and Jesuits (Mulih, Kanižlić). 
Based on Blagojević’s translation of Ružička’s sermon and 
with the application of the imagological analytic method, 
the paper deals with the phenomenon of constructing 
confessional (Catholic) identity and (Orthodox) alterity 
as the central issue. This is the result of an effort to define 
confessional alterity more precisely and clearly by analys-
ing the correlation between self-image (“we”) and hetero-
image (“they”) with regard to the Catholic – Orthodox 
relationship in 18th-century Slavonia. Based on such an 
analysis, the main purpose of the paper is to discover not 
only how religious identity is formed, but also how con-
fessional Otherness is defined. 

Keywords: Adam Tadija Blagojević, Predika od jedinstva 
u kršćanstvu (1773), Antun Ružička, confessional identity 
and alterity, imagological analytical method
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НИКОЛА ЛУКИћ

гРАЂЕЊЕ НОвОг ИДЕНТИТЕТА:
РЕДУКЦИЈА БРОЈА ЦРКвЕНИх ПРАЗНИКА 

У АУсТРИЈсКОЈ ИМПЕРИЈИ xvIII сТОЛЕћА

Апстракт: Редукција броја Црквених празника у 
Ау стријској империји xvIII столећа је државни про-
јекат који је својим обимом сјединио државничке 
ам би ције и питања богослужбеног времена и праз-
но вања. Иницијатива државе је имала за циљ да сма-
њењем броја радних дана створи један нови иденти-
тет радног човека те епохе, али је једностраном ин-
тервенцијом довела у питање суштину и начин пра-
зновања верских празника свих конфесија у царству. 
У овом раду ћемо се бавити приказом и последица-
ма редукције по богослужбени живот као и питањем 
регулисања помена у тадашњем календару. Право за 
то налазимо у чињеници да је редукција празника 
нашла своју реализацију у простору парохије али и 
у садржају календара који је организовао распоред 
богослужбеног живота. Општи утисак који је остави-
ло просветитељство на свест оновремених интелек-
туалаца недвосмислено је утицало и на схватање ре-
дукције, што ћемо видети кроз најевидентије примере.
Кључне речи: идентитет, просветитељство, редук-
ција, богослужбена реформа, празници, календар

српски народ на простору хабзбуршке монархије xvIII 
века нашао се на географском размеђу Отоманске им-

пе рије и римокатоличке Европе. Територијално питање ње-
говог пребивања наметало је и упознавање са до тада мало 
познатом средином и обичајима. Целокупна атмосфера при-
лагођавања, дала је повода хазбурзима да у тим дешавањима 
нађу згодан тренутак за асимилацију који би у коначном 
решењу довела до унијаћења православног живља. Тога ра-
ди верска обележја и разлике постала су поприште конфе-
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сионалних и националних интереса. Требало је сачувати 
препознатљиве појединости Православне вере и створити 
јасан простор разликовања који би гарантовао стабилан 
идентитет српског народа. 

генерално гледано индивидуа xvIII века је имала врло 
сложен идентитет који се састојао од више слојева, понекад 
комплементарних а понекад и контрадикторних. Ти слојеви 
идентитета могли су да варирају и управо су они постали 
једна од кључних одредница за препознавање различитих 
типова личности, попут оних из барока или просве ти тељ-
ства. Идентитет није био статичан феномен и мењао се у 
складу са променама унутар друштва и заједнице1. Међу-
тим оно што је чинило основу појединачног или колектив-
ног идентитета је управо лојалност2. У случају нашег народа 
ова лојалност се огледала у доследном припадању Пра во-
слављу и епископат се препознавао у очима католика као 
Greci ritus episkopo3. Иако је у именовању власти грчки обред 
био синоним за источне цркве, српски народ је неизоставно 
помињао и своје српске просветитеље. То је особито чињено 
када се требало показати препознатљивост и тради цију. Та-
ко, када раковачки игуман Теофан пише писмо руском цару 
Петру Алексијевићу он помиње српске светите ље, како сто-
ји: наше просветитеље Симеона и Саву, Арсе нија и Макси-
ма4. На тај начин он јасно исповеда лојалост и прејемство 
националне традиције и црквеног живота. Евидентно је дакле 
да је српски народ у одсуству сопствене др жавности иден-
титет свог постојања поистовећивао са сво јим светитељ-
ским узорима националног порекла. Оно што је светитеље 
учинило присутним у народном сећању је богослужбени 
помен који им је Црква одржавала и њихово меморисање у 
синаксаре и календаре.

Питање празновања помена у примарном реду је пита-
ње богослужења па самим тим и питање редукције истих 
неодвојиво је везано за њега. У случају ове теме не смемо 
превидети ни објективне околности и реформистичке жеље 
барока и просветитељства као ни амбиције Марије Терезије 
и Јосифа II за функционалнијим уређењем државе. Будући 
да се редукција празника није односила искључиво на Пра-
вославне него једнако и на Римокатолике, склони смо да ову 
појаву посматрамо у светлу државне политике док ћемо по-

1 владимир симић, За 
љубав отаџбине, 15-16.

2 Исто, 30.

3 АсАНУК  
МПА 1708/112

4 АсАНУК  
МПА 1709/118
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следице исте сагледати у простору православне литургијске 
године. Разлог за то налазимо у чињеници да су поједини 
научници у државним терезијанско-јозефинистичким ре-
формама управо видели покушај литургијске реформе5. Ан-
ти барокни покрет јансенизма и католичко просвети тељ-
ство показали су се посебно утицајни у реформи ли тургије. 
холервергер сматра да је реформа богослужења би ла језгро 
јозефинистичким црквених реформи. Није само у питању 
барокна забрана ходочашћа и укидање верских пра зника не-
го и симплификација богослужења, повезана са ре дукцијом 
њене суштине. Литургијска реформа је спро во ђена од стра-
не државе уз помоћ декрета о броју и свечаности Миса у 
државом одређеним прописима све до 1783. али није било 
теолошких закључака о суштини литургије. воља владара је 
била пресудна. Богослужење је било у корист др жаве. Ли-
тургија је и даље служена на латинском јер употреба народног 
језика није ишла у прилог тадашњој државној политици6.

Темељна идеја којом се реформа водила је уједно давала 
смелост држави да интервенише у црквеном поретку. Иста 
је, уствари, била уједно и лични став секретара Кауница про-
мовисан у његовој Тајној резолуцији из 1768. године. Она 
гласи: Све што није установљено од Бога потпада под над–
зор државе; само оно што је Исус предао својим апостолима 
сматра се да је то установљено од Бога; то су проповед је-
ванђеља, Хришћанске истине, богослужење, свете тајне и 
дисциплина клира, али потоња једино у пољу савести7. Ово 
појашњава зашто су се јозефинистичке реформе свом си-
лом орјентисале на укидање манастира и редукцију празни-
ка, сматрајући да је поменуто другоразредног порекла. Пи-
та ње календара покренуто је још у време Марије Терзије. У 
наследним земљама хабзбуршке круне редиговање барокне 
побожности почело је у периоду ране владавине Марије Те-
резије. Примера ради дошло је до забрана сујеверних кален-
дарских брошура из 1754. па је уследила забрана охрабри-
вања сујеверја од стране клира 1755. али и забрана вршења 
егзорцизама из 1758. године.

Основа редукције верских празника, такође је постав-
љена у време Марије Терезије. Доцније, са прећутном сагла-
сношћу папе Климента xIv укинут је значајан број верских 
празника. Као разлог за укидање празника у декрету из 1771. 

5 видети: Hans 
Hollerweger, 
Tendenzen der 
liturgischen Reformen 
unter Maria Theresa 
und Josph II у: E. 
Kovacs ed., Katholische 
Aufklärung - 
Josephinismus, Wien 
1979, 295-309.

6 Harm Klueting, The 
Catolic enlightement in 
Austria or the Habzburg 
Lands, 153

7 Исто, 143.
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наводи се спремност власти да дарује народу више времена 
и прилике да заради за живот и да избегне ужасну доколицу 
и раскалашност и сву неумереност многих празничних дана 
које су имали у прошлости. Чак су и ходочашћа била забра-
њена неким данима, осим у Мариацел (Mariazell), који је био 
централно место поштовања Пресвете Богородице у целој 
Аустрији. Позадина редукције празника садржала је еко-
номски утилитаризам комбинован са јансенистичким мо-
тивима одбацивања барокне побожности генерално8, зајед-
но са просветитељским принципима и предрасудама. Ове 
реформе су забрињавале наметањем државног ауторитета 
цркви. Рестрикције барокне побожности настављене су и 
по смрти Марије Терезије. Оне су у тој мери напредовале да 
је 1783. године чак забрањено и ходочашће у Мариацел. већ 
следеће 1784. забрањено је и осветљавање реликвија и про-
давање освећених свећа и бројаница. Недуго затим, 1786. 
забрањени су бочни олтари у црквамаи све лампе у храму 
осим оне близу табернакла. све су то биле јансенитске идеје. 
Укидање празника, процесија и ходочашћа, измештање ол-
тара и умањено поштовање реликвија је нешто што није мо-
гло проћи незапажено9.

Јак утицај реформи најбоље се огледао у самој парохији. 
Интервенција државне власти је ишла тако далеко да су ос-
ниване нове парохије без консултације са црквеним власти-
ма. Најдиректнија веза између свештеника и парохијана је 
била она која је укључивала религијску праксу. Нажалост 
често напета слика тих односа долазила је у питање због на-
чина и времена празновања верских празника. Католици-
зам је у Аустријском друштву играо важну улогу коју је било 
врло тешко конролисати. Црквени ритуал и обреди обез-
беђивали су парохијанима врло важне моменте за соци ја-
лизацију и одмор. Ипак независно од тога јозефинистичко 
законодавство забранило је много популарних верских про-
слава xvIII века и учинило свештенике активним и одго-
ворним у оснаживању нове религијске културе. већ пред 
крај xvIII века (од 1780.) па на даље свештеницима је било 
јасно да не могу утицати на новонастале околности. Томе су 
допринела и збивања за које они нису били спремни ни шко-
ловани. Да бисмо схватили проблеме са којима се свештен-
ство сусретало при управљању парохијом, морамо схвати-

8 О јансенизму као  
покрету видети:  

J.S. Barnett, The 
Enlightenment and 

religion ,The myth of 
modernity, Мanchester 

University Pres, 2003, 
168-201.

9 Harm Klueting,  
The Catolic enlightement 

in Austria or the 
Habzburg Lands, 144.
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ти да је сам ритам живота био условљен врло динамичном 
религијском праксом. Обе фазе, живот-рођење, брак, смрт 
и цео годишњи круг имали су религиозне прописе и зна-
чење. Kалендар је био тај који је битно ограничавао како 
радно време тако и дане одмора Аустријског народа. Између 
Јо зефинистичких реформи 1780. и револуције 1848. црква и 
држава су сарађивале на оснаживању прописа према све-
тотајинском и празничном животу римокатоличке цркве. 
Једна од преознатљивих особина јозефинистичког цркве-
ног система је чињеница да је држава контролисала уну-
трашњи живот цркве укључујући и обреде и религијска пра-
вила која су је прожимала10.

свим овим потезима показана је јасна жеља да се ре-
формише богослужење. Жеља за реформом богослужење 
била је повезана са истим оним импулсом који ће доцније 
родити француску револуцију. Јозефинзиам и њему сродни 
мислиоци у земљи покушали су да модернизују, а касније и 
да утичу на литургијске реформе. Просветитељство је пред-
лагало систематску ревизију хришћанског богослужења. 
Пре ма Кантовим философским принципима и њиховој при-
мењености на реформу осамнаестог века, циљ култа би тре-
бао бити пронађен на земљи, у образовању и просвећивању 
човечанства. сматрали су да спефицичне ритуалне форме 
не само да нису суштинске за религију, него су и штетне и да 
најбољи обред није условљен традицијом него рационал-
ним истраживањем. Таква истраживања била су експлици-
тан циљ многих периодика и књига xvIII века. Евидентан 
пример је магазин из 1784. године Seilers litirgishe Magazin 
(штампан у Ерлангену у Баварској), који је подстицао јавне 
дебате сматрајући да су добре за развој литургијских сту-
дија11. Просветитељство је у Немачкој, за разлику од Фран-
цуске и Енглеске, задобило теолошки карактер. То се објаш-
њава ескалацијом критике традиционалног богослужења 
крајем осамнаестог века, али такође и жељом да га исправе 
и унапреде што је забележено у бројним литургичким тек-
стовима.

Календар и категоризација празника
Развоју календара и његова историја и улога до сада је 

већ била предмет истраживања12 тако да није потребно из-

10 William David 
Bowman, Priest and 
Parish in Vienna: 1780 to 
1880, 177-179.

11 Geoffrey Wainwright, 
The Oxford History of 
Christian Worship,  
355-356.

12 архиепископ сергий 
спасский, Полный ме-
сяцеслов Востока, том 
I, Изд. второе, влади-
мир 1901.
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лагати историографију и репрезентативне примере рукопи-
са из византијске богослужбене историје13. Оно што свака-
ко чини тежиште ове теме је начин обележавања и разли-
ковања празника непокретног богослужбеног круга као и 
њихова категоризација, која би говорила у прилог њихове 
важности. Типикон велике цркве (10. век) не поседује тер-
ми нологију која указује на ранг празника, али свакако раз-
ли кује њихов значај. Ознака нивоа празника варира већ у 
пост-патристичком времену. Јован Јевсевијски назива поје-
ди не празнике светлијим (έυσημοι). Пре њега Псеудо Атана-
сије (7-8. век) говори о празницима господњим, пратећи тра-
дицију Андреја Критског и Теодора студита.

У Типику велике цркве према значају празника на пр-
вом месту издваја се воздвижење Часног Крста, Божић и 
Богојављење. Од та три истакнута празника само Божић и 
Богојављење имају свечано бденије са вечерњом, седам и 
више библијских читања и свеноћно бденије са Евхари сти-
јом. воздвижење Часног Крста имало је само делимично 
Бденије са три читања, без вечерње Евхаристије и то је била 
ознака празника другог реда. Ту су спадали: Рођење Пре-
свете Богородице (8. септембар), спомен цркве халкопра-
тие и свете софије (18. и 23. децембар), празник Благовести 
(25. март), сећање на оснивање Константинопоља (11.мај), 
Празник апостола Петра и Павла (29. јун), сећање на оце 
халкидонског сабора (16. јул), Преображење господње (6.
август) и Успење Пресвете Богородице (15. август). 

Трећу групу празника чине помени чије су особености 
Бденија сведене само на три читања на вечерњем. Ово су 
празници: Улазак у храм Пресвете Богородице (21. Новембар), 
апостол Андреј (30. Новембар), Јован Крститељ (24. јун). 
Значајно је приметити да у деветом веку у Константинопољу 
празник светог апостола Андреја није имао посебно литур-
гијско обележје.

Постоје и посебне особености константинопољског ка-
лендара које морамо поменути. За одређени празник вези-
ване су и оне личности које су биле непосредни актери до-
гађаја нпр: дан после Рођења Пресвете Богородице славио 
се помен Јоакима и Aне (9. септембар). Посебно интересан-
тан аспект литургијске године у византији чине значај сећа-
ња на природне катастрофе, за почетак рата, схватајући 

13 О историји и орга-
ни за цији литургијске 

године на простору 
византијског царства 

пре деветог века  
видети: Elena velkova 

velkovska, The 
liturgical year in the 
East, Handbook for 

Liturgical Studies series, 
Volume V: Liturgical 

Time and Space, 157-165.
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тадашњи помен као време за потребно благодарење што су 
избављени од невоља. У тим поменима често су узимали 
учешћа и цар и патријарх14. Што се тиче непокретног круга 
у пракси Константинопољски календар је држао локалне 
помене које је временом редиговао уз присутне норме кате-
дралног богослужења. Тако да редукција празника у xvIII 
не чини прву такву појаву али је свакако особена јер се чини 
од стране римокатоличке цркве и државе а унутар право-
славног простора. главни празници, после деветог века, су 
почели да укључују претпразништво и попраздништво, 3-8 
дана, такође се уводи и оданије. На формирање литургијске 
године у манастирима поред празника пресудно су утицали 
и постови. Разилажења у богослужбеним правилима Јеруса-
лимског и студитског типик нису забележена у празницима 
и поменима.

После пропасти катедралне праксе 1205. године, визан-
тијска литургијска година почела је да изражава особености 
Јерусалимског Типика светог саве Освећеног. Од 14. века 
празници бивају организовани на 12 великих празника од 
тога је било 9 господњих. Остатак празника и спомена је 
подељен на: свакодневне празнике са свеноћним бденијем-
агрипнијом. Затим на свакодневне празнике друге кате-
горије (празници мајке Божије, Анђела и Апостола). Затим 
на мале празнике прве категорије ( локални светитељи), ма-
ле празнике друге категорије и на дане једноставног помена 
(Посни дани)15. све ово ствара слику јасног разликовања 
празничних дана.

Што се тиче меморисања тих празничних дана неизо-
ставно је место у улога месецослова или календара. У сред-
њем веку је постојало више књига које су садржале месецос-
лове. То су јеванђеља, апостоли, псалтири, минеји са после-
до вањем и стиховни пролози. Најстарији стиховни пролози 
у нашој цркви срећу се за време краља Милутина, док су у 
осталим словенским црквама настали знатно касније. По-
јава ових пролога условила је да се месецословни материјал 
који се укључује у минеје знатно умножи. Појава нових све-
титеља и топонима на необичан начин се одразила у срп-
ским рукописима, али ни тада они нису били лишени кон-
стан тинопољског обележја и утицаја16. важну особеност 
сва ког календара чини уврштавање националних свети теља. 

14 Elena velkova 
velkovska, The 
liturgical year in the 
East, 164-166.

15 Исто, 170-172.

16 Детаљније о овоме 
видети: Татјана субо-
тин-голубовић, кален-
дари српских рукопи-
са прве половине xv 
века, Зборник радова 
Византолошког  
института, xLIII, 
2006, 177- 187.
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Увођење националних светитеља у календар представља ва-
жан елемент потврде припадности сопственог народа хриш-
ћанском свету. српски народ већ у xIII веку формира прве 
култове националних светитеља- култова светородне дина-
стије и поглавара аутокефалне цркве. Постојање национал-
них светитеља био је услов не само припадању византијском 
свету, него је значило и постати део европске цивилизације. 
Чињеница је да су многи од првих култови пропали нема-
јући континуиран помен али од оних најдревнијих остао је 
култ Јована владимира (xI век). У националном календару 
српске цркве на основу карактера светости разликујемо 
три врсте култова: култови Немањичког периода укључу-
јући и кнеза Лазара, другој групи припадају два подвижни-
ка Петар Коришки (xIII век) и Јоаникије Дјевички (xv век), 
трећу групу чине свети деспоти Бранковићи. Последње при-
бројавање српских светих, са званичним култом општег ка-
рактера, учинио је патријарх Пајсије канонизујући цара Уро-
ша, 1642 године17. са оваквом поставком помена, употпу-
њеном поменима архиепископа, је сачињена структура срп-
ског календара у освит xvIII века. 

Празници у XVIII веку
Из претходно поменутог приметили да је празновање 

помена светих било неотуђиви део духовног живота срп-
ског народа. Иста навика задржана је и по преласку нашег 
народа на простор хабзбуршке монархије. Новонастале окол-
ности наметале су и један нови проблем а то је притисак 
државе да се учини унија са римокатоличком црквом18. Што 
се тиче саме редукције празника важно је запазити да се она 
у првој половини xvIII века заснивала на принципу асими-
лације и институционалних одредби док је у другој полови-
ни столећа одлуком владара укида или сам помен или се 
редукује његов литургијски карактер кроз одредницу рад-
ног дана без помена. Поред јавних празника, државних и 
светитељских под надзор и контролу државе стављено је у 
извесној мери и прослављање Крсног имена.

Дворско коморско и Дворско ратно веће у Бечу издали 
су 1724. године у Бечу решење у девет тачака о Православној 
цркви у окупираној србији. Шеста тачка тиче се прославе 
крсне славе, тачније осликава њен статус у очима власти. 

17 Татьяна суботин- 
голубович,  

Национальные святые 
в календаре сербской 
Церкви (по средневе-
ковым источникам), 

Latopisy Akademii 
Supraskiej, vol. 4 

Bialystok 2013, 39-46.

18 О овим приликама 
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Радослав грујић, Ду-
ховни живот Срба у 
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Иако оба већа сматрају обичај крсне славе као обичну праз-
новерицу, ипак пошто је опасно дирати у обичаје треба га 
оставити и допустити свештеницима да за сечење колача 
могу узимати дванаест крајцара. Колико је било важно до-
лично се припремити за ту светковину говоре нам сачувања 
упутства митрополита који се чак и у свом одсуству брину 
о доличном обележавању Крсног имена. Регуламент за срп-
ску православну цркву у Аустрији из 1770. укинуо је 56 праз-
ника за православне, али им је допустио празновање кућног 
и црквеног патрона тј. крсне и храмовне славе. Деклараци-
јом из 1779. укинути су регуламенти из 1770. и 1779. године и 
чланом 65. одређено је да православни могу празновати са-
мо оне дане које је одредио синод 1774. и дан славе19.

Празници који никада нису подлегали редукцији у сми-
слу елиминације су господњи празници. Без обзира на то 
вредно је поменути и њихов статус. Одлуком царских вла-
сти од 23.11.1731. инсистирало се да срби славе римокато-
лички Божић, васкрс и Духове, а по могућности и веће ри-
мокатоличке празнике20. већ следеће 1732. године српски на-
род се обраћа притужбом властима да не може славити веће 
римокатоличке празнике осим три главна, горе поменута21. 
Не смемо превидети да се календари разликују и да је раз-
лика између старог (јулијанског и православног) и новог 
(грегоријанског и римокатоличког) у веку xvIII износи 11 
дана22. Наметање прослављања празника по новом календа-
ру од стране царских власти остала је забележена у препи-
скама. сачувано је сведочанство из 1733. године где се сведо-
чи да цар не мисли наметнути православнима светковање 
празника по новом календару, осим Божића, васкрса и Ду-
хова23. Колико год оваква одлука изгледала компромисном 
она је претила да у потпуности уништи структуру право-
славне литургијске године, измештајући еортолошки круг и 
чинећи недопустиве интервенције у простору поста.

Друга половина xvIII века обележена је радикалнијим 
потезима и укидањем празника. У општим обзирима мора 
се имати у виду да је редукција празника вршена и унутар 
римокатоличке цркве. с тешко задобијеном дозволом папе 
Пија xIv Марија Терезија је већ 1754. укинула 24 римокато-
личка празника и оштрим мерама, затварањем непослуш-
них свештеника, скрхала је сву опозицију народа и католич-

19 Миленко с. 
Филиповић, слава, 
служба или крсно име 
у писаним изворима 
до краја 18. века, 183-
189; у О крсном имену, 
зборник, Просвета, 
Београд 1985.

20 АсАНУК МПБ 
1731/42 I,II, III копија 
наређења царског рат-
ног савета.

21 АсАНУК МПБ 
1732/13

22 Исидора Точанац, 
Реформа српске право-
славне цркве у Хаб-
збуршкој монархији за 
време владавине 
Марије Терезије и 
Јосифа II, докторска 
дисертација, 275.

23 АсАНУК МПБ 
1733/106
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ког клира против те реформе24. Разлог овог укидања је по-
литичка суревњивот Марије Терезије према Фридриху II, 
пољском краљу, кога је сматрала такмацем. Он је већ укинуо 
ве лики број протестантских празника и самим тим је като-
личка Аустрија заостајала велики број раних дана за непри-
јатељском Пруском. Проблем са празницима имао је свог 
одраза и у унијатским заједницама Илира Румуна и Русина, 
којима је требало утврдити један заједнички календар. Тре-
бало је преиспитати све помене и оставити само праве и 
несумњиве (veros ac indubitatos). Одлука царске власти је 
била да се за сваки дан у години може славити један свети-
тељ, који у случају унијата треба да је заједнички, али у њега 
не могу ући русински национални светитељи (ruthenicos 
Sanctos, utpoteNationales) ни каснији грчки. Крајњи резул-
тат види се синодском одлуком од 29. и 30. марта 1773, да се 
у календар све три унујатске дјецезе уврсте само 16 правих и 
несумњивих празника25.

Оно што је по уверењу власти чинило празнике аутен-
тичнм била је чињеница њихове древности и услов да нису 
националног порекла, тј. да не потичу из састава оних на-
рода који су живели на тлу Аустријске монархије и да нису 
непосредно учествовали у њиховој прошлости и уоблича-
вању националне свести. свака веза где би се мањински, 
унијатски и православни живаљ идентификовао и подсећао 
на славна времена своје прошлости, била је непожељна. У 
новој отаџбини су услед најезде католицизма на православ-
ну веру, свештенство и српски народ пожртвовано чували 
своје народне светитеље и народна предања, верске обичаје 
и празноверице26, стога су државне власти наилазиле на је-
днодушан отпор дирајући их. Пошто су срби светитељи, 
чије су многе мошти чуване на Фрушкој гори, сачињавале 
битан део српске верске и националне свести, сасвим је ра-
зумљиво да су вести пронете из карловачког двора о вла-
диној намери да их укине изазвале једнодушну узбуну код 
свих народних слојева27.

Познато је да су одушевљени појединци, просве ти тељ-
ских настројења отворено подржавали царске реформе пра-
зника, директно сведочећи као Јован Мушкатировић28 или 
су се јавно, неспутавајући личну слободу, питали као што 

24 Мита Костић, Гроф 
Колер као културно 

просветни реформа-
тор код Срба  

у Угарској у  
XVIII веку,132.

25 Исто, 143

26 Било је много при-
говора у правцу при-

сутности празноверја. 
Један од примера је 
преузето слављење 

петака од Турака, као 
и слављење четвртака 
од васкрсења до ваз-

не сења. Іоанн Мушка-
тировичЬ, Краткое 

размышленїе о празд–
ници, 37-44.

27 Мита Костић, Гроф 
Колер као културно 

просветни реформа-
тор код Срба у Угар-
ској у XVIII веку, 140.

28 Іоанна Мушкатиро-
вичЬ чрезЪ славное 
Кралěвство Мажар-

ское, и емупринадле-
жаще стране заклето-

га Адвоката Краткое 
размышленїе о празд–

ници.- У Бечу : при 
Іосифě благород. отЪ 
КурцбекЪ, 1786. БМс 

Р18ср I 69.1
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видимо на примеру Доситеја Обрадовића29. Мушкатировић 
поред бројних приговора и тезе да је до умножавања праз-
ника дошло због сујеверја и незнања30, признаје и корист од 
празника: Био би безуман онај који би ишао на то да празни-
ке сасвим оповргне, чију су нам корист и потребу и незна-
бошци признали. Празник треба празновати познајући ње-
гово право својство у молитви и науци Божијој. Да се у слу-
чају потребе оповргне сујеверје и да се рад не држи за грех31. 
Оно што је заокупљало пажњу просветитељских мислилаца 
није био број празника него питање њихове садржине. Тако 
Доситеј говори о правом прослављању празника: Ко на пра-
зник савршенство своје и ближњих својих подстиче, пре руч-
ка Бога слави а по ручку свето јеванђеље чита или које друго 
дело милосрђа чини, болнога у тамници посећује или тужно-
га теши, сиротоме и немоћноме руку подршку даје, његова је 
светковина блажена32.

власт је целокупни програм редукције празника прав-
дала умножавањем радних дана, стварајући тиме једну нову 
радну етику, која би се лишена религиозности приближила 
њеним протестантским узорима. Постојала је и природна 
запитаност, какав ће исход имати овакве намере. Зато се 
својој Историји, језуитски професор, Пејачевић пита: Да ли 
се католичкој религији светковањем српских народних кра-
љева, деспота и епископа наноси каква штета или опас-
ност или се можда тиме шизма и појачава?33

29 ,,Зашто како се поч-
не против стари и 
плесњивих и зарђалих 
обичаја чинити одмах 
вичу? Пропадосмо! 
Пропаде Правосла-
вие! И да дижу руке на 
архијереје своје! 
србљи којима је Бог 
дао здрав разум и по-
штено срце! Та живим 
те Богом заклињем! 
Буди ревнитељ, но 
словесни и разумни 
ревнитељ....Оће ли 
Православие посрну-
ти ако народ не буде 
празновао друге праз-
нике осим недеље и 
христових и Богоро-
дичиних и у лењости 
и у нераду целу 
трећину године, због 
толиког светковања 
изгуби?“ види: Жи-
вотЬ и приключенія 
Димитріа Обрадови-
ча, нареченога у 
калућерству Досіөеа : 
нимЬ истимЪ списатЬ 
и издатЬ. ЧастЬ 1. - У 
Лаипсіку : у Тіпо гра-
фіи Браиткопфа,  
1783, 118-119.

30 ,,Прослављање господњих празника се не може одрећи, јер су их празно-
вали и први хришћани. Истина је да их нису сви славили у исто време, него 
једни пре, а једни после, док су остали празници уведени касније и најчешће 
су плод незнања и сујеверја“-каже Мушкатировић. Јован Мушкатировић, 
нав.дело, 10.За детаљније информације о свом ставу упућује на дело Рудолфа 
хоспиниана, на његову Историју празника. У питању је дело протестантског 
теолога. види: Rodolphus Hospinianus, De festis Christianorum: hoc est, De ori-
gine, progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum apud christianos, tractatus, 
Genevae, Sumptibus Samvelis de Tovr nes, 1674. Ово нам јасно открива одакле 
потиче Мушкатировићева мотивација.

31 Јован Мушкатировић, нав.дело, 48-50
32 [Дѣла Досіөеа Обрадовића]. Часть 4, Совѣти здраваго разума,54. О ра-

нијем начину светковања празника у нашем народу опширније видети:Marko 
Popović,Smilja Marjanović Dušanić, Danica Poović, Daily life in Medeval Serbia, 
translated by Charles Robertson, Clio, Beograd 2016, 164-173.

33 Упитању је дело: Pejaschevich Fr., Historia Serviae, seu colloquia xIII de 
Statu Regni et Religionis Serviae ab exordio, ad finem sive a saeulo vII ad xv, 
Colocae 1797. Цитирано према: Мита Костић, нав.дело, 140.
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Треба напоменути да је стари календар (јулијански) био 
једно од обележја верске и етничке посебности срба у хр-
ватској. Празнични дани разликовали су се од других, јер 
тај дан се нису обављали никакви радови, поготово не они 
пољски и захтевнији, и зато су називани празни или нерад–
ни . Упркос незадовољству око укидања празника држава се 
трудила да изврши спецификацију, где ће празници бити 
подељени на три категорије 1. Нерадни дани тј. они који су 
без разрешења 2. Они који се могу разрешити да буду радни 
и у трећој категорији треба да буду заштитници локалних 
заједница и храмова као заветни дани. Православни синод 
је седници од 31. децембра 1769. под притиском власти уки-
нуо 56 празника, односно разрешио обавезе верне да их пра-
знују34. важно је не заборавити да су тада значајан део пра-
вославног календара чинили помени руским светитељима. 
власт у монархији је у овоме видела не само обележје право-
славног јединства него и скривену политичку вољу српског 
народа и опредељење за руски духовни али и политички 
патронат. Зато је редукција у првом реду била усмерена ка 
сузбијању и контролисању оваквих појава.

Уступак у лишавању од руских празника, увео је про-
стор за нове српске заповедне празнике: помен светог кне-
за Лазара (15. Јуна), помен светог стефана Штиљановића (4. 
Октобра), помен светог стефан деспота српског (9. Окто-
бара), светог Арсенија архиепископа српског ( 28. Октоба-
ра) и светог цара Уроша (2. Децембра). Ови помени су сва-
како и раније постојали, али сада су уведени у једно ново 
достојанство и проглашени обавезним литургијским дани-
ма. самим тим је њихов култ битно појачан. већ 1774. Цари-
ца мења вољу и тражи да се укине десет српских празника, 
тако да се на други празник пренесу и да се само један на-
цонални празник дозволи. Тада је синод прихватио за на-
ционални празник срба светог саву35. 

Издавање календара 1777. је поново иницирало важна 
питања. секереш, који је радио на том календару предло-
жио је да се укину празници руским светитељима и да се 
светковине провинцијалних и заветних празника, пренесу 
на недељу, која је ионако нерадни дан. Он је употребио аргу-
менте употребљене приликом редукције римокатоличког 
календра тврдећи да празници нису битан део религије, они 

34 Исидора Точанац, 
Реформа српске  

православне цркве у 
Хабзбуршкој монар-

хији за време владави-
не Марије Терезије и 
Јосифа II, докторска 

дисертација, 281.

35 О овоме опширније: 
Радослав грујић, Култ 

св. саве у Карловачкој 
митрополији xvIII и 
xIx века, Богословље, 

год. 10, св. 2-3, Београд 
1935, 133-170.
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су ствар Цркве и Црква има право да их мења. Објашњење 
да би не радећи на своје празнике издангубили, верни су 
слушали са неверицом, јер како су истицали, то није дангу-
ба нити њиховим породицама, нити њиховом царству. вер-
ницима је сметало што је календар штампан двојезично (срп-
ски-немачки), а посебно што уз српске светитеље више не 
пише да су српски. Зато су ширени страхови да је то учиње-
но да би деца заборавила, а унуци не би сазнали да је реч о 
српским светитељиа који су от нашег рода и племена били36.

На основу увида у поступак редукције, видимо да је то 
у првом реду био државни пројекат, завршен 1777. године, 
који је имао за циљ да денационализује унијатске заједнице 
као и да смањи број римокатоличких празника. Такав по-
ступак имао је за циљ да утиче на народно сећање које би 
тако ослабљено било подложно преуобличавању и стварању 
нове прошлости која би резултирала новом будућношћу у 
којој би верски и национални идентитет српског национа 
попримио лик пожељног грађанина монархије, али би био 
лишен свог собства и идентитета. Произвољно померање 
помена и њихово укидање створило је и турбулентну атмо-
сфе ру унутар црквене богослужбене године и самим тим 
врло променљиве прилике које су имале проблематичан од-
раз у месечном богослужбеном кругу, али и у минејима. сва-
ко даље разматрање редукције броја црквених празника у 
Аустријској империји xvIII столећа захтева да се узму у об-
зир обе рефлексије, јер питање редукције није толико спор-
но у свом пребројавању празника колико у идеји да се реорга-
низује један идентитетски систем на један до тада непознат 
и неправославан начин. Оно што је битно одредило после-
дице редукције је питање садржаја и начин празновања као 
и схватање самих празника. У питању је била редукција тео-
лошких и богослужбених парадигми правдана новом про-
светитељском радном етиком и амбициозним жељама цар-
ске власти која је у својим последицама довела до колектив-
ног преиспитивања конфесионалних идентитета хабзбур-
шке монархије.

36 Мита Костић,  
нав.дело, 139-147.
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АНА РАШКОвИћ

УсвАЈАЊЕ свЕТИТЕЉА:
ОсвРТ НА ФЕНОМЕН сЕОБЕ сРПсКИх  
свЕТАЧКИх КУЛТОвА У РУсКУ ЦРКвУ

Апстракт: сеоба српских светачких култова у Руску 
православну цркву започиње већ крајем xIv века и 
условљена је различитим факторима. Пре свега, усва-
јање Јерусалимског типика значило је и усвајање кул-
това симеона Мироточивог, св.саве и св. Арсенија 
од стране Руске цркве. Њихови помени почетком xv 
века улазе у руски месецослов, а химнографски са-
стави у њихову част, као литургијска компонента 
култа, улазе у руске богослужбене рукописе. Култови 
св.краља Милутина и св.муч. кнеза Лазара јављају 
се у Русији тек крајем xvI и почетком xvII века као 
резултат српско-руских црквених односа, али и на-
клоности последњих Рјуриковича према српској црк-
ви и народу, са којим су и сами имали крвне везе. 
Пра тећи путеве којима су се српски култови кретали 
од краја xIv до xIx века, долазимо до данашњег вре-
мена у коме се усвајање српских култова у Руској црк-
ви и даље наставља. 
Кључне речи: светачки култ, српски свети, руска црква

српски средњовековни култови владара и јерараха угра-
ђени су у темеље српске цркве, државности и национал-

ног идентитета. светачки култ се, као комплексан феномен, 
са теолошког аспекта формира око личности коју одликује 
благочешће, подвиг и велике заслуге које је народ препо-
знао, а црква признала као светост; са социолошко-педа-
гошког аспекта култ представља узор за јеванђељски живот 
који се налази у корену хришћанског идентитета, док са по-
литичко-историјског аспекта, култ доприноси укључивању 
народа у свештену историју и налажењу његовог места међу 
дугим хришћанским народима. 
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Феномен сеобе светачких култова из једне у другу по-
месну православну цркву условљен је разним историјским, 
теолошким, социјалним, културолошким и политичким фак-
торима. Будући да се један култ испољава кроз више елеме-
ната, почев од светих моштију и култних места, преко про-
славних хагиографско-химнографских састава, до икона, 
фрески и песама, утемељење једног култа у новој средини 
пре свега зависи од рецепције прославних литургијско-књи-
жевних састава у част светога. Почетну фазу ширења култа 
представља распростирање житија и икона светога, преко 
којих се нова средина, која није дошла у додир са моштима 
и није сведок локалних предања, упознаје са светом лич-
ношћу. Потпуно усвајање једног култа условљено је његовим 
литургијским утемељењем, до кога долази распростирањем 
и прихватањем химнографских састава у част светога у но-
вој средини. Напослетку, будући да су службе намењене пе-
вању, новоприхваћена света личност постаје нова тема црк-
вено-појачке уметности те средине.

Један од најбољих примера за проучавање феномена сео-
бе култова у православној цркви представља ширење срп-
ских светачких култова у Руску цркву које почиње, како смо 
утврдили, већ крајем xIv и почетком xv века. Поред писа-
них историјских извора – писама, извештаја са помесних 
сабора и других докумнената, који су више него оскудни, о 
овом процесу најречитије сведоче многобројни руски руко-
писи житија и служби српским светима, поред којих никако 
не треба занемарити ни фреске, иконе и ликовне минијатуре 
на којима су изображени српски свети. 

Међутим, присуство опширног или кратког пролошког 
житија, као и иконе неког српског светог у руској средини 
још увек не значи да је тај светац имао култ. Тек присуство 
текстуалне и нотиране химнографије, као литургијског еле-
мента једног култа, сведочи о усвајању једног светитеља у 
новој средини. Према Пуном месецослову Истока архиепи-
скопа сергија (спаског),1 које до сада представља нај пот-
пунију студију овог типа, као и у студији смирнова2 који га 
је значајно допунио, прегледавши 33 описа у којима је обра-
ђено 16284 руска рукописа, израчунали смо да је у РПЦ до 
савремених минеја било познато чак 40 српских светих, ук-
ључујући и празник сабора српских светитеља. већину ових 

1 вид. Архиепископ 
сергий (спасский). 
Полный месяцеслов 
востока. Восточная 
агиология. Том I. Изда-
ние второе исправ-
ленное и много допол-
ненное. владимир, 
1901; Архиепископ 
сергий (спасский). 
Полный месяцеслов 
востока. Восточная 
агиология. Том II. Мо-
сква, 1876.

2 вид. смирнов с.Н. 
Сербские святые в 
русских рукописях у: 
Юбилейный сборник 
Русского Археологи-
ческого общества в 
Королевстве Югосла-
вии, Белград, 1936.  
с. 161-262
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светих руска средина упознаје посредством кратких житија. 
Међутим, како смо ми утврдили, прегледавши преко 2000 
руских богослужбених рукописа најзначајнијих руских ма-
настира, цркава, личних колекција, институција и градова, 
само су четворица, односно петорица срба имала култ у 
РПЦ.3 Из тог бројног узорка рукописа који спадају у месе-
цословне књиге годишњег богослужбеног круга, српски све-
ти се помињу у 283 рукописа (229 текстуалних и 54 нотира-
на). У њима се налазе помени и службе св.сави, Арсенију, 
краљу Милутину, кнезу Лазару, као и тропар и два кондака 
св.симеону Мироточивом. Разлог осдуства службе св.си-
меону у руским фебруарским минејима је стапање култова 
свештене двојице – саве и симеона у руској средини, на 
шта су у многоме утицали хагиографски и химнографски 
састави Теодосија хиландарца, који су рефлектовали идео-
лошка стремљења из доба краља Милутина.4

Разлози услед којих Руска православна црква усваја баш 
ове српске свете, а не неке друге, условљени су сложеним 
сплетом околности под којима су се њихови култови шири-
ли, значајем који су ти свети имали у српској православној 
цркви, као и вишевековним руско-српским културним и 
црквеним везама. са једне стране, ти разлози су били бого-
словски: промена богослужбеног типика у Руској цркви по-
кренула је тзв. други јужнословенски утицај у руској црк-
веној књижевности, чији су носиоци били надарени књи-
жев ници-монаси јужнословенског, односно српског порек-
ла. Они су, посредством богослужбених књига, ширили кул-
тове српских светих, ширећи поред тога и исихастички по-
крет, чији су били носиоци. са друге стране, разлози су би-
ли историсјко-политички: ослобођењем од вишевековне та-
таро-монголске окупације уједињена и економски све јача, 
Русија постаје значајан политички фактор, преузимајући на 
себе улогу Трећег Рима и заштитнице православља; пад ви-

3 вид. Рашковић А. 
Руски неумски сти-
хирари типа «Дија-

ково око» из XVI и 
XVII века као главни 

извори за проуча-
вање служби срп-

ским светима у ру-
ским рукописима у: 
Археографски при-

лози 37, Београд, 
2015. с. 217-249; 

Рашковић А. По сле-
довања српским све-
тима у руским бого-
службеним рукопи-

сима XV-XIX века 
као један аспекат 

руско-српских кул-
турних веза у: 

Зборник радова са 
међу на родне 

конфе ренције 
Очување рукописног 

и старог штампа-
ног наслеђа 

Југоисточне Европе 
– идентитетска 

истраживања 18-19 
новембар 2016, 

ур.в.вукашиновић, 
Бгд: 2016. с. 48-62

4 синтагму свештена двојица, преузету из Теодосијеве химнографије, 
користимо као алузију на образац династичке светости уобличен у доба 
краља Милутина, који је почивао на учењу о дијархији, однонсно симфонији 
световне и црквене власти у време византизације српског друштва и културе 
у другој половини xIII века, када је и велики српски химнограф и хагиограф 
стварао своја најзначајнија дела. О дубљим политичким разлозима краља 
Милутина за формирање култа свештене двојице вид. Марјановић-Душанић 
с. Владарска идеологија Немањића, Београд, 1997, с. 241-244. 
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зантије и вишевековна турска окупација Балкана, услед које 
долази до потискивања православља које је, под претњом 
нестајања, као и народ, било принуђено да тражи ослонац у 
тада најснажнијем православном царству и помесној цркви; 
крвне везе цара василија III (1505-1533), нарочито Ивана гро-
зног (1533-1584) са српским племством и везе већих српских 
манастира са руским двором, који је несебично давао помоћ 
српским монасима-молиоцима. Добијајући материјалну по-
моћ, они су у Русију носили дарове захвалности, међу који-
ма су се често налазиле иконе и службе српским светима, 
чиме се остваривала богата културна размена која је значај-
но утицала на усвајање српских светих у Руској православ-
ној цркви.

Руска црква последња у низу међу православним по-
месним црквама прихвата Јерусалимски типик и то чини 
поступно од краја xIv, кроз читав xv век. Прихватање но-
вог устава, који се пре свега одразио на богослужбени по-
редак и месецослов, изискивао је велики број богослужбе-
них књига. Будући да је српска црква служила по Јеру салим-
ском типику од 1319. године, када га је архиепископ Нико-
дим превео са грчког, руски монаси, који су пре свега на Ато-
су и у Цариграду одржавали чврсте везе са Јужним словени-
ма, имали су готове преводе богослужбених књига, које су 
само умножавали, уместо да их сами преводе са грчког језика. 

стари српски богослужбени рукописи по јерусалим-
ском типику били су поклањани и одношени у Русију као 
обрасци за даље умножавање. Тако осам српских минеја из 
xIv века доспева у Русију, где се и данас чувају у збирци 
хлудова у Државном историјском музеју у Москви. Минеј 
за јануар гИМ.хлуд. № 151 из друге четвртине xIv века и 
Минеј за октобар гИМ.хлуд. № 146 из 1388. године важни су 
као обрасци са којих су настајали руски преписи служби 
св.сави и Арсенију, али и као најстарији српски рукописи 
који садрже ова последовања. 

У јануарском минеју гИМ.хлуд. № 151 потпун текст Тео-
досијеве службе св.сави налази се под 14. јануаром и пред-
ставља њен до данас најстарији сачувани препис. Октобар-
ски минеј гИМ.хлуд. № 146 садржи непотпуну службу св.
Арсенију под 28. октобром, која би, судећи по руским тек-
стуалним преписима исте, могла бити образац за руске 
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Слика 1. Почетак Теодосијеве службе св.сави у Минеју за јануар гИМ.
хлуд.№ 151, xIv век, л. 144’-145 – кадар припада рукопису Државног 
историјског музеја у Москви © State Historical Museum, Moscow, RF

преписе непотпуне службе св.Арсенију. Међу њима се из-
дваја бар десет различитих текстуалних варијанти. Када је 
реч о потпуној служби, коју такође налазимо у руским пре-
писима, српски образац на основу кога они настају нам за 
сада није познат. 

Најстарији руски рукопис у коме се помиње служба срп-
ском свецу налази се у Минеју за октобар РгБ.ф.304.I. № 30 
на пергаменту из Тројице-сергијеве лавре, с краја xIv и по-
четка xv века, у коме се служба св.Арсенију није сачувала, 
али о њеном постојању сведочи заглавље под 28. октобром, 
у коме се овај светитељ помиње.5 Нешто млађи, Кипријанов 
Псалтир с последованијем РгБ.ф.173.I. № 142 из 1401. године, 
из библиотеке Московске духовне академије, који је за себе 
лично преписао овај митрополит, у свом месецослову под 
14. јануаром садржи помен св.саве уз тропар трећег гласа, 
кондак из Теодосијеве службе, као и инципит другог тропа-
ра осмог гласа.6

Четврта редакција Јерусалимског типика, који се од по-
четка xv века појављује у Руској цркви, познатија као Твер-
ски типик из 1438. године, у месецослову садржи помен дво-
јице српских светитеља – саве и Арсенија. Ова књига се 
данас налази у синодалној збирци Државног историјског 
музеја у Москви.7 Будући да је типик најауторитативнија 

5 О овом рукопису смо 
писали и копију 

заглавља објавили у: 
А.Рашковић. 

Последовања српским 
светима у руским бо-
гослужбеним рукопи-

сима XV-XIX века као 
један аспекат руско-

српских културних ве-
за, Београд, 2016. с. 51

6 О дотичном рукопи-
су смо писали и копи-

ју листа са поменом 
св. саве објавили у 
А.Рашковић. После-

довања српским  
светима ... с. 53

7 Према опису горског 
и Невострујева, вид. 
горский А.в., Невос-
труев К.И. Описание 

славянских рукописей 
Московской синодаль-
ной библиотеки, Отд. 

III: Книги богослу-
жебные Ч.1. Москва, 

1869. с. 309, у месецос-
лову Тверског типика 
гИМ.син. № 387 се на 

л. 107 помиње  
св.Арсеније,  

а на л. 146 – св.сава.
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Слика 2. Почетак службе светом Арсенију Данила II у Минеју за октобар 
гИМ.хлуд. № 146, 1388. л. 181 – кадар припада рукопису Државног 

историјског музеја у Москви © State Historical Museum, Moscow, RF 

црквена књига, из ње се није смело ништа избацити, само су 
касније додавани нови помени. На тај начин су ова двојица 
српских светих усвојена у Руској цркви заједно са новим 
уставом и као такви имали су статус општепоштованих све-
тих. То потврђују и јануарски и октобарски минеји из xv 
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века, у којима се налазе службе св.сави и Арсенију, као и 
каноници, тропарници и псалтири с последованијем у ко-
јима налазимо, поред дотичне двојице светитеља и тропар 
и два кондака св.симеону Мироточивом. Будући да Помен 
св.симеона изостаје у Тверском типику, за сада не можемо 
рећи посредством које књиге овај српски светац доспева у 
Руску цркву, али се то свакако дешава у xv веку. 

У xvI веку долази до ширења постојећих и утемељења 
нових српских култова у Руској цркви. У то време се српска 
црква и народ налазе под турском окупацијом, као и други 
балкански православни народи, византије више нема, а Ру-
сија је једини заштитник православља. Један од најзначај-
нијих фактора за ширење култова српских светих у то време 
била је свакако чињеница да је најмоћнији руски цар Иван 
грозни имао више од четвртине српске крви. За владавине 
овог цара на другом помесном сабору митрополита Мака-
рија 1549. године, са кога се оригинална документа нису са-
чувала,8 канонизована су два српска, односно јужносло-
венска свеца: архиепископ Арсеније и мученик Ђорђе Кра-
товац (†1515, св.георгије Нови).9 Разлоге за овакав чин мо-
жемо наћи у тежњи за централизацијом свих култова и чи-
њеници да Русија на себе преузима бригу о култовима пороб-
љених Јужних словена, те ови сабори, поред великог броја 
канонизованих руских светих (39), канонизују и србе, од-
носно Јужне словене, како би наставили континуитет уста-
новљења нових култова, које је турска окупација озбиљно 
угрозила. Званичне канонизације св.симеона и саве у РПЦ 
никада није било. Резултат Макаријевих сабора из 1547. и 
1549. године били су Велики Макаријеви чти минеји у којима 
се, између осталог, налазе помени и кратка житија св. са-
ве,10 Арсенија,11 симеона Мироточивог12 и стефана Дечан-
ског,13 који у Руској цркви није имао култ.

8 Имена канонизо-
ваних светих на овом 

сабору сазнајемо из 
једне од редакција 
житија светитеља 

Јоне, митрополита 
Московског, које је 

састављено у време 
митрополита 

Макарија. више о то-
ме у: Ключевский в.О. 
Древнерусския жития 
святых как историче-

ский источник. Мо-
сква, 1871., с.225

9 св.георгије Нови 
(Ђорђе) из Кратова 

који је од Турака му-
ченички пострадао у 

софији 1515. године на 
Балкану се сматра 

јужнословенским све-
цем, те га из тог разло-

га не убрајамо међу 
српске нациоанлне 
светачке култове у 

Русији. Његов помен 
и служба се од xvI ве-
ка налазе у руским ме-

сецословним бого-
службеним књигама, 
као што је случај и са 

св.Јованом Рилским и 
св.Петком. 

10 вид. опис 12 великих чти минеја митрополита Макарија у: Архимандрит 
Иосиф Левитский, Подробное оглавление Великих четьих миней всероссий-
ского митрополита Макария хранящихся в Московской патриаршей (ныне 
Синодальной) библиотеке, Москва, 1892. с. 399, у Минеју за јануар на л. 508, 
под 14. јануаром помен св.саве, за којим следи Доментијаново житије (л. 
508') и Похвала св.симеону и сави (л.580)

11 Исто, с.119, на л. 847 у Минеју за октобар, под 28. октобром налази се по-
мен св.Арсенија српског, без житија. Под 30. октобром у истом минеју од-
суствује помен св.краља Милутина. 
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Шездесетих година xvI века ликови српских светих нала-
зе своје место у руском зидном слукарству, иконопису и ли-
ков ној минијатури, што, поред химнографско-хагиограф ских 
састава, има велики утицај на ширење њихових култова. све-
ти сава, симеон и Лазар налазе место на фрескама Архангел-
ског храма Московског Кремља, а житије св.саве и бој на Ко-
сову пољу постају једна од мноштва тема на страницама Рус-
ког царског летописа (Лицевой летописный свод) који је на 
иницијативу Ивана грозног писан од 1568. до 1576. г. као једна 
од највећих енциклопедија тадашњег хриш ћанског света. 

Слика 3. Лик св.саве на фресци у олтару Архангелског храма московског 
Кремља, фотографија преузета са сајта http://manastirvavedenje.org/andrej-

melkov-zhizn-i-trudy-svyatitelya-savvy-serbskogo/

12 Исто, с.477, на л. 440, 
у Минеју за фебруар 
под 13. фебруаром по-
мен и кратко житије 
св.симеона Мирото-
чивог. 

13 Исто, с. 156, на л. 419 
у Минеју за мај, под 9. 
мајем, на дан преноса 
моштију св.Николе, 
налаи се помен св.
краља-мученика сте-
фана са кратким 
житијем. Иако Арх.
сергије у Пуном месе-
цослову указује на овај 
помен као помен св.
краља Милутина, он 
се односи на св.сте-
фана Дечанског, који у 
Русији није имао култ. 
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У другој половини xvI века у Русији су, без званичне 
канонизације, била усвојена још два српска култа. свети 
краљ Милутин и мученик кнез Лазар улазе у руски месецос-
лов, имају значајан број преписа нотираних последовања у 
стихирарима, што је била одлика општих култова у Руској 
цркви, док се далеко малобројније текстуалне службе не јав-
љају у минејима, већ у посебним богослужбеним зборници-
ма, и то тек од xvII века. Посланица хиландарског игумана 
Пајсија из 1550. године, коју је донела српска делегација мо-
лилаца за помоћ Ивану грозном, сведочи о српском препи-
су служби св.краљу Милутину и св.кнезу Лазару које су 
поклоњене цару као дар захвалности.14 Ови преписи су мог-
ли постати обрасци потоњих руских преписа њихових слу-
жби и почетна тачка ширења ова два култа, уз неизоставну 
подршку цара Ивана грозног.

Будући да су најважнији посредници у процесу усвајања 
култова били су монаси, култови српских светих нарочито 
су неговани у руским манастирским срединама. Преписе 
служби налазимо у највећим руским духовним и књижев-
но-преписивачким центрима као што су Тројице-сергијева 
лавра, Чудов, Кирило-Белозерски, Јосифо-волоцки, соло-
вјецки и Антонијев-сијски манастир. Међутим, поред књи-
жевне и преписивачке делатности, манастири су били цен-
три руске знамене црквено-појачке уметности. српски свети, 
чија смо нотирана последовања пронашли у 54 руска неум-
ска рукописа од xvI до xIx века, постају тема руског по-
јачког стваралаштва. Постојање тако великог броја нотира-
них служби св.сави, Арсенију, Милутину и Лазару (од хи-
мнографије у част св.симеону постоји само један запис тро-
пара), говори да су ови свети у Руској цркви у xvI веку има-
ли општи култ.15 

У доба Никонових реформи, средином xvII века, та сли-
ка се мења. Култови св. саве и Арсенија настављају да се 
шире, те њихове службе улазе и у старе штампане минеје, 
док се ширење култова св.краља Милутина и кнеза Лазара 
на неки начин зауставља и они остају везани само за поје-
дине манастирске средине. Њихове службе које нису ушле 
у рукописне минеје, не улазе ни у старе штампане минеје, за 
разлику од нотираних преписа који се јављају све до xvIII 
века. У xIx веку њихова текстуална и нотирана последо-

14 У руској литератури 
ова хиландарска по-

сланица је у потпуно-
сти наведена у: Мура-

вьев А.Н. Сношения 
России с востоком по 

делам церковным, 
санкт-Петербург, 

1858, с. 64, у српској 
литератури постоји 

превод исте у: Српске 
посланице XVI века, 

прир. Трифуновић Ђ. 
Крушевац, 1988, с.30-35

15 Локални свети у 
Руској цркви никада 

нису имали нотирана 
последовања у стихи-
рарима, а говорити о 
усвојеном светом као 
локалном представља 

апсурд, будући  
да он потиче из  
другог народа. 
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вања потпуно одсуствују. То стање тек у хх веку мењају сав-
ремени Патријаршијски минеји који садрже већи број слу-
жби српским светима. 

Данас можемо рећи да је процес усвајања српских све-
тих у Руској православној цркви још увек актуелан. судећи 
по историјским околностима и великим изазовима пред 
којима се налазе обе помесне цркве, као у осталом и читав 
хришћански свет, можемо повући паралелу између xvI и 
ххI века. Русија и данас, као велика војна и политичка сила, 
представља највећег заштитника православља и традицио-
налних вредности пред све већом агресијом при рушењу 
истих, а видљива наклоност српског православног народа 
према Руској цркви и држави, умногоме подсећа на правац 
у коме су гледали преци пре четири столећа. Онако како су 
у време Ивана грозног у Архангелском храму московког 
Кремља изображени најпоштованији српски свети, данас, 
2017. године, у новоизграђеном храму московског сретењ-
ског манастира посвећеном васкрсењу господњем и светим 
мученицима и исповедницима Руским хх века, који засе-
њује и храм христа спаситеља својом архитектуром, лепо-
том и акустиком, међу руским светима, на врло видном ме-
сту у куполи налази се св.владика Николај српски, као нај-
поштованији српски светитељ хх века. Постављање светог 
лика једног србина међу руске свете хх века у једном храму 
овако великог значаја, показује да процес усвајања српских 
светитеља у Руској православној цркви још увек траје, а нео-
византијско-руски стил архитектуре новог храма симбо-
лизује непрекинути континуитет Москве као тврђаве пра-
вославља која још увек штити хришћанске вредности, а на 
чију помоћ и заступништво православни срби још увек 
могу да рачунају. 
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сЛОБОДАН ЈАКОвЉЕвИћ

(НЕ)ЧИТЉИвОсТ КУЛТУРА –
сТАРООБРЕДНИЧКЕ КЊИгЕ МЕЂУ сРБИМА 

с КРАЈА 17. И ПОЧЕТКА 18. вЕКА.

Апстракт: Намера рада је да прикаже један интере-
сантан и недовољно истражен феномен појаве и жи-
вота старообредничких књига међу србима, и то де-
ценијама након Никонове реформе. То је време када 
су овакве књиге „прогоњене“, тј. проглашене за јере-
тичке и спаљиване, не само у Русији, него пре ре-
форме и на светој гори. У раду се проучава став срп-
ске Патријаршије према Никоновој реформи, као и 
појава староруских књига српске реакције. Такође, 
разматрају се разлози њиховог преписивања. Одно-
сно, да ли је реч о разумевању или неразумевању бо-
гослужбеног контекста епохе.
Кључне речи: старообредништво, гаврило Рајић, Да-
маскин светогорац, архијерејски чиновник.

Увод
Период 17. и почетка 18. века представља време поме-

рања граница српског народа. великом сеобом (1690) ства-
ра се велика дијаспора северно од Дунава у оквиру Ау стриј-
ске империје. Такође, руски 17. век, а посебно деценије вла-
давине цара Алексеја I Михаиловича (1629-1676) пред став-
љају турбулентан период у историји Русије. Та епоха је, пре 
свега, обележена ратовима и старообредничком шизмом. 
Рат против Пољско-литванског комонвелта је резултирао 
проширењем Русије на уштрб Пољске која је изгубила тре-
ћину територије а Русија добила излазак на Балтик. У истом 
периоду долази до уједињења Мале и велике Русије, уз задр-
жавање одређеног степена аутономије Мале Русије.1

Такође, у време цара Алексеја отворено је, у потпуно-
сти, питање везано за исправност руског обреда. Покретач-
ки импулс учинио је сам цар Алексеј Михаилович који је 

1 P. Miljukov, Š. 
Senjobos, L. Ezenman, 
Istorija Rusije, Zagreb 

2009, 109-125.
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убрзо по ступању на трон (1645) окупио такозвани Кружок 
ревнитеља благочешћа који је допринео заокрету Москов-
ске Русије од староруског ка грчком обредном обрасцу.2 Ре-
форма богослужења је, поред цара Алексеја, и за руске па-
три јар хе била од витал не важно сти а, пре свих, за патри-
јарха Никона.3 Будући да сама Никонова реформа није цен-
тра лни моменaт наше теме, нећемо се задржавати на дета-
љима, већ ћемо само споменути неколико важних ствари.

Патријарх Никон је, најпре, запо чео са про ме на ма у сим-
во лу вере, а 11. фебру а ра 1653. годи не изда је Мемо ран дум о 
замени дво прст ног зна ме но ва ња тро прст ним.4 Тако ђе, нало-
жио је да се из После дов ног псал ти ра изба це погла вља и о 
дво кратном Алилуја и сма њи број зем них покло на на моли-
тви све тог Јефре ма сири на.5 године 1655. сазван је сабор у 
Москви на којем су пред ста вље ни нови слу жаб ник, испра-
вље ни сим вол вере и нови анти мин си. А. А. Дми три јев ски 
је уста но вио да су се у истој годи ни поја ви ла чак чети ри 
изда ња слу жаб ни ка, раз ли чи та по садр жа ју, што је створи-
ло смут њу. Нико но ве про ме не наи шле су на жесток отпор, 
како међу клиром, тако и у народу. У том противљењу нај-
ви ше се иста као про то поп Ава кум.6 Из овог отпора настали 
су старообредници. Посред не про це не кра јем 17. и почет-
ком 18. века гово ре о више сто ти на хиља да, ако не и мили он 
ста ро о бред ни ка, да би кра јем 19. века овај број нара стао на 
19 мили о на.7 Требало би нагласити да је на сабо ру у фебру а-
ру 1666. годи не осу ђен чак и патри јарх Никон, а сабо ром је 
пре дсе да вао цар Алексеј.8 Послед њи сабор, којим је обредна 
реформа коначно и закључена 1667. годи не, ана те ми сао је 
ста ро бого слу же ње. У раду овог сабора учешће су узели алек-
сан дриј ски и анти о хиј ски патри јарх.9 Ина че, рас кол изме ђу 
цара и патри јар ха Нико на запо чео је 1658. годи не. Две годи-
не касни је патри јарх Никон даје остав ку и повлачи се у ма-
на стир, ода кле је оштро кри ти ко вао цара и њего ву вла да ви-
ну. У Бело зер ском мана сти ру, у заточеништву, про вео је све 
вре ме до смр ти (1681).10

2 Ф. Н. Кап та ревъ, 
Патри арх Никон и 
царь Алек сей Михай-
лович I, сер ги ев по-
сад, 1909, 31-80.

3 За више о патријарху 
Никону видети: М. в. 
Зизи кин, Патри јарх 
Никон, њего ве држав не 
и канон ске иде је, том 
први, дру ги, трећи, 
Кра ље во, 2007

4 P. Mayendorff, Rus sia, 
Ritua and Reform: The 
Litur gi cal Reforms of 
Nikon in the 17th cen-
tury, Crest wo od, New 
York, 1991, 38.

5 А. Јев тић, „Бого слу-
же ње Руске цркве“, у: 
Хри стос Нова Пас ха, 
књ. 3, Бео град–Тре би-
ње, 2008, 349.

6 Ава кум, који је ста в-
љен на чело рас ко ла, 
годи не 1656. послат је 
у про гон ство, да би 
1682. био oсуђен на 
смрт спа љи ва њем. 
сво је ста во ве запи сао 
је у Жити ју, делу 
ауто би граф ске при ро-
де. У ста ро о бред нич-
кој цркви је кано ни зо-
ван 1916. годи не (К. 
Кон ча ре вић, „Руско 
ста ро о бред ни штво 
кроз при зму лин гво-
кул ту ро ло ги је оглед 
фун ци о нал не ана ли-
зе“, Цркве не сту ди је, 
бр. 3, Ниш, 2006, 146).

7 K. Кон ча ре вић,  
op. cit., 145.

8 А. Јев тић, op. cit., 356.

9 Ф. Н. Кап те рев, Царь и цер ковные москов ские соборы XVI и XVII 
сто ле тий. Рипол Клас сик, 1906, 106–107.

10 с. А. Зеньков ский, Рус ское ста ро о брядче ство. В двух томах. – 
Москва, 2009, 191–253.
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 Патријарх Гаврило I Рајић  
у Никоновој обредној реформи

За нашу тему је, пре свега, значајно сагледати где је та-
дашња српска Патријаршија у Никоновом процесу, тј. да ли 
постоји учешће, и у ком облику, и каква је рецепција Нико-
нове реформе на српске црквене просторе.

Пре свега морамо напоменути да је историја забележи-
ла одређену улогу српског патријарха гаврила Рајића у Ни-
коновој богослужбеној реформи. гаври ла Раји ћа (1648–
1655/6 – +1659) српска Црква про сла вља као муче ни ка и 
све ти те ља. На пећком трону је наследио патријарха Пај си ја 
Јањев ца.11 Одла зак патри јар ха гаври ла у Руси ју 1653. године, 
био је предузет, пре свега, због саку пља ње мило сти ње и мол-
би за помоћ пра во слав ни ма на Бал ка ну.12 

гаври ло је у Москву дошао са даро ви ма цару, али и са 
неко ли ко насло ва које је наме ра вао да штам па за срп ске по-
тре бе. Реч је, пре све га, о делу полемичко-конфесионалне 
литературе, тј. спису Нила Кава си ле Типик избра ни је мно го-
је от 34 књиг на латин ску ју јерес. Из овога се може закљу-
чити да се бри нуо за очу ва ње пра во слав не вере у свом наро-
ду. са царем се састао два пута; 12. фебру а ра 1655. и 5. фебру-
а ра 1656. годи не. Посеб но се нагла ша ва да је у вре ме епи де-
ми је која је заде си ла Москву (1654–1655), када су цркве запу-
сте ле, редов но слу жио све ту Литур ги ју и, у скла ду са гра ма-
том коју је издао патри јарх Никон, руко по ла гао све ште ни ке 
и ђако не.13

Однос гаврила Рајића са патријархом Нико ном недо-
вољ но је про у чен, али оно што је изве сно јесте да је бора вак 
срп ског патри јар ха у Руси ји био веома значајан и добородо-
шао Никону. Дми три јев ски је чак забележио да су москов-
ски редак то ри често тра жи ли мишље ње за раз ре ше ње недо-
у ми ца веза них за Слу жаб ник упра во од гаври ла Раји ћа.14 На 
неки начин своје активно учешће у целокупној реформи 
гаврило је завршио у Неде љу Пра во сла вља 1656. годи не, ка-
да је на бого слу же њу у москов ском Успен ском сабо ру, гав-
рило са анти о хиј ским патри јар хом Мака ри јем изрекао ана-
те му на при ста ли це дво пр стја.15 Такође, исте године, гаври-
ло је пожелео да се врати у српску патријаршију, иако је 
годину дана раније поручио да се у Пећи изабере нови па-

11 с. вуковић, Срп ски 
јерар си од IX до XX ве-
ка, Бео град–Под го ри-
ца–Кра гу је вац–Кале-

нић, 1996, 98.

12 За више о разлозима 
путовања патријарха 

гаврила у Русију виде-
ти: Н. Шуле тић, Пећ ка 
патри јар ши ја кра јем 
XVII почет ком XVI II 

века, Београд, 2007 
(маги стар ски рад), 22; 
Д. Петро вић, „Однос 
руске духов не и свје-

тов не вла сти пре ма 
пећ ком патри јар ху 

гаври лу Раји ћу“, Тео-
ло шки погле ди, Бгд., 

3/2011, 72, нап. 8; Д. Та-
нић, Руско цар ство и 

Срп ска пра во слав на 
црква (1557-1766), 
Ниш, 2013, 113-114.

13 видети: с. Р. Дол го-
ва, Е. в. Ива но ва, 

„Руско-срп ске пра во-
слав не везе од XVI до 

XVI II века“, у: Москва–
Срби ја Бео град–Руси ја 
доку мен та и мате ри-
ја ли, Бео град–Москва, 

2009, 59; М. Јова но вић, 
Срби и Руси – 12–21. 

век (исто ри ја одно са), 
Бео град, 2012, 64.

14 А. А. Дми три јев ски, 
Испра вле ние книг при 
патри ар хе Нико не и 

после дующих патри-
ар хах, Москва,  

2005, 132-133.

15 А. Јев тић, op. cit., 350.
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тријарх, а да ће он остати на вечном живљењу у Москви. Чак 
је и своју пратњу вратио натраг. Не зна мо шта је ути ца ло на 
те њего ве одлу ке, али зна мо да је из Руси је тешко пуштен и 
то под изго во ром да жели да оде у Јеру са лим.16 

Можемо претпоставити да је гаврило повратком у срп-
ску патријаршију запо чео једну врсту руси фи ка ци је срп-
ских бого слу жбе них књи га. Посто ји пода так да је од цара 
отпу штен са свим поча сти ма и бога тим даро ви ма, међу које 
су спа да ле и књи ге.17 У при лог томе све до чи чиње ни ца да је 
по поврат ку из Москве 1656. годи не са собом донео један 
Скри жал у коме су биле обја вље не одлу ке сабо ра у Москви, 
а на коме је писа ло: „гаврил, Божи је ју мило сти ју архи е пи-
скоп пећ ски и патри јарх срп ски више ре че ни ја тако испо вје-
да ју и тако сви дје тељ ству ју, и тако држу, аште кто не вје ру-
јет и више ре че ни је не држит, да будет про кљат, того ради 
руку при ло жих“.18 Ова ана те ма је, у ства ри, само пона вља ње 
оне изре че не у Москви. Поврат ком у срби ју на тро ну је за-
те као патри јар ха Мак си ма (1655-1674). Тешко је утвр ди ти 
како је текло ово дво вла шће. Про тив испра вље них књи га, 
чини се, нико није имао ника кву при мед бу. Тешко да је и 
нови патри јарх имао ишта про тив књи га које су има ле пе-
чат Москов ског сино да. Да је патријарх гаврило Рајић оп-
стао на Пећком трону могуће је да би русификација добила 
и институционални оквир. Овако се пре може говорити о 
спонтаној русификацији, која институционалну форму до-
би ја тек у 18. веку у Карловачкој митрополији.

По свему судећи патри јарх гаври ло је окле ве тан код Ту-
рака да је саветовао руског цара да удари на султана, затим 
да је неколико Јевреја превео у Православље, као и да ради 
на покрштавању Турака. Одве ден је у Бру су, где је зада вљен 
18. јула 1659. године. Истог дана га је пре зви тер Павле сахра-
нио.19

 Дама скин Све то го рац  
и старобредничке књиге на Атосу
Дакле, патријарх гаврило Рајић представља онај део та-

дашње српске патријаршије који је пружио подршку Нико-
ну и одлуке са реформних сабора покушао да имплементи-
ра у српску средину. Међутим, поставља се питање да ли је 
било противљења, тј. да ли у неком крилу тадашње српске 

16 Д. Петро вић,  
op. cit., 79.

17 Ф. Н. Кап те ревъ, 
Прiѣздъ въ Москву за 
милостынею серб-
скихъ iерарховъ раз-
ныхъ каөедръ и на-
стоятелей разныхъ 
серб скихъ монасты-
рей въ XVI, XVII и въ 
началѣ XVIII 
столѣтiй, 
Прибавленiя къ 
Творенiямъ Святыхъ 
Отцевъ, 1891, ч. 48, кн. 
2, 468.

18 Л. Чур чић, „Доси теј 
и Рача ни у сре му“, 
Рачан ски збор ник 13, 
Баји на Башта, 2008, 25.

19 с. вуко вић,  
op. cit., 100.
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патријаршије постоје симпатије према старообредницима? 
Постоје сведочанстава и о таквом феномену. средином 17. 
века наилазимо на извештај о страдању једног српског мо-
наха због старообредништва. Реч је о Дамаскину светогор-
цу. Извори сведоче да је Дамаскин био водећа личност сло-
венске светогорске заједнице. Такође, бавио се препи си ва-
њем књига и имао кружок ученика.20 

У годинама непосредно пре реформе патријарха Нико-
на књи ге штам па не у Руси ји, ван ње сма тра не су проблема-
тичним, чак јере тич ким. Разлика у обреду која је подразу-
мевала осе њи ва ње крсним зна ком са два прста, дода тке у 
сим во лу вере, другачији литургијски формулар, проузро-
ковали су непо ве ре ње мона ха са све те горе у руско пра во-
слав но и бого слу жбе но пре да ње. Ненаколоњен став атон-
ских монаха према руским бого слу жбе ним књи га ма забе ле-
жио је у свом Путо пи су Арсе ни је суханов. Арсеније све до-
чи да је на све тој гори педе се тих годи на 17. века посто јао 
срп ски монах Дама скин који се осе њи вао Часним крстом са 
два прста и који је код себе имао руске пре ни ко нов ске књи-
ге. Када су мона си све те горе откри ли ту чиње ни цу усле дио 
је суров обра чун са Дама ски ном. Одр жа но је суђе ње на којем 
га је скуп атонских ста ра ца мона ха про гла сио јере ти ком. По 
свему судећи ово се догодило 1648–1649. године. 21

На оптужбе за јерес Дамаскин се бранио на староруски 
начин позивајући се на Теодорита Кирског, Мелентија Ан-
тиохијског и Максима грка који су говорили о двопрстном 
знаменовању. Данас знамо да је реч о апокрифним тексто-
вима.22 Када је Дамаскин указао да постоје и српске књиге 
које говоре о двопрстном знаменовању, суд је затражио да 
их донесе. Била је реч о књизи старој 130 година. Прегле-
дањем се утврдило да је идентична руској.23 Атонски старци 
су Дамаскину наре ди ли да московске књи ге сам баци у ва-
тру, чему се он дуго опи рао, али је на кра ју то ипак учинио 
плашећи се чак и за свој живот.24 Оно што је за наше раз-
матрање посебно занимљи во и значајно напоменути, јесте 
то да М. Бошков види везу изме ђу Дама ски на и сту де ни це. 
Тачније, пове зу ју ћи одре ђе не запи се и нат пи се закључује да 
је Дама скин као монах поте као из сту де ни це, са којом је и 
по одла ску на Атос одр жа вао везе и сход но тада шњој прак-
си нару чи вао или сам пре пи си вао књи ге и слао их у матич-

20 в. Пузовић,  
„суђење Дамаскину 

хиландарцу на светој 
гори и међупра во-

славни односи среди-
ном xvII века“, Анали 

православног факул-
тета у Београду, Бео-

град, година LxIII 
2/2015, 137–139.

21 с. Т. Дими три је вић, 
„Одно ша ји пећ ких 

патри ја ра ха са Руси-
јом у xvII веку“, ГСКА 

LvI II, Бео град, 1900, 
277–278; с. А. Бело ку-
ров, Арсе ниј Суха нов 

I, Москва, 1891, 205–
206; М. Бошков, „О 

Дама ски ну хилан дар-
цу и руским књи га ма 
у њего вом живо ту и 

раду“, ЗМСС 52, Нови 
сад, 1997, 69–85.

22 А. Јев тић,  
op. cit., 339–340.

23 в. Пузовић,  
op. cit., 139.

24 М. Бошков,  
op. cit., 71.



(НЕ)чИтљИВОСт КуЛтуРА | 145

ни мана стир.25 Ово је веома важно због изгледне могућности 
да су управо овим каналом староруске књиге стизале у срп-
ску патријаршију.

свакако да околности око суђења Дамаскину хилан-
дарцу отварају питања везана за став српске патријаршије 
у вези са овим догађајем, као и руским богослужбеним ре-
формама уопште? На то питање смо делимично одговорили 
у претходној целини где смо се бавили гаврилом Рајићем. 
Оно што можемо узети као сасвим извесно јесте то је да Да-
маскинов кружок смрти опстаје и након његове смрти, тј. да 
један број светогорских монаха и даље више цени стару шта-
мпу. То потврђује јерођакон симеон, сабрат Манастира све-
тог Павла на светој гори, који у својим казивања потврђује 
да је Дамаскин и пола века после осуде и даље имао пошто-
ваоце на светој гори.26 Овај податак записује боравећи у 
Москви 1703. године. Такође, он оставља и значајно сведо-
чанство о одјеку Никонових обредних реформи на Балкану: 
„Код нас и код Бугара говоре и служе према штампаним 
московским књигама, но старе штампане код нас више во-
ле, јер је нова штампа безвредна“.27 По мишљењу Ђ. Трифу-
новића придев безвредан се не односи на спољни изглед књи-
га, тј. естетску опрему, већ понајвише на њихов садржај.28 

На крају је важно приметити да постоји забележен и 
контакт Дамаскина са српском јерархијом након осуде. Наи-
ме, након његовог случаја Дамаскин је боравио у хиландар-
ском скиту свете Тројице на спасовој води. Како то при-
мећује в. Пузовић септембра 1653. године он из овог скита 
шаље писмо кратовском митрополиту Михаилу који бора-
ви у Москви. Тај податак иде у прилог претпоставци да је 
имао одређене контакте са српским архијерејима. Дамаскин, 
заправо, одговара српском епископу на писмо у којим га 
извештава о свом пријему у Москви и значајној милостињи 
коју је добио од руског двора. Овај светогорац изражава 
своју радост због тога узносећи молитве за задравље цара 
Алексија и моли Михаила да његово писмо проследи руком 
цару. веома је значајно да из контекста писма можемо схва-
тити да кратовски митрополит зна све о Дамаскиновом слу-
чају, и да саосећа са њим. То намеће питање да ли је и Миха-
ило присталица Дамаскиновог кружока? Такав закључак 
негира податак из следеће године који потврђује да је Миха-

25 Ibid, 72–75.

26 в. Пузовић,  
op. cit., 146–148.

27 Ђ. Трифуновић, 
Огледи и преводи: 
XIV–XVII век, Београд 
1995, 137–138

28 Ibid.
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ило ставио потпис на одлуке Никоновог сабора из 1654. го-
дине на коме је главна тема била реформа књига према грч-
ком обрасцу.29

суђење Дамаскину светогорцу се дешавало у време па-
тријарховања гаврила Рајића, међутим не постоје сачувана 
сведочанства о њиховом односу. Такође, није позната реак-
ција још неког српског архијереја на одлуке светогорског 
сабора против Дамаскина.30

Старообредничке књиге код Рачана
У контексту стаобредништва код срба посебно је за-

нимљив феномен рачанске преписивачке школе. У нашем 
истраживању утврдили смо да постоји укупно седам старо-
обредничких архијерејских чиновника преписаних на про-
сторима српске патријаршије у периоду 1686-1725 године. 
Пет од тих седам су рачански.31 Друга два су рукописи ПБ 
139 и АсАНУ 16. Задњи је преписан за митрополита црно-
горског висариона Бориловића (1685-1692), руком његовог 
каснијег наследника саве Очинића 1692. године.32 Овим ста-
рообредничким рукописима морамо додати и српскосло-
венски превод списа Сказање о знамењу крста Максима 
Грка, односно извода који излаже апологију о двопрстном 
знаменовању. Овај текст је био омиљен међу старообредни-
цима, а појавио се код срба негде шездесетих година 17. ве-
ка.33 Ови подаци намећу низ питања? Који би могао бити 
разлог преписивања староруског евхаристијског формула-
ра? Да ли је кружок Дамаскина светогорца можда проду-
жен кроз рачанске монахе? Незаобилазно је питање колико 
су о свим овим околностима везаним за реформу руског 
богослужења били упознати српски јерарси? Да ли су књиге 
можда преписиване некритички? 

У потпуности је сигурно да се на сва ова питања може се 
одговорити на два начина. Или скриптори знају шта пре-
писују и чине то са намером, или под нечијим духовним 
руковођењем, или из незнања преписују оно до чега су успе-
ли да дођу; и једно и друго је врло могуће. 

Управо због редовних путовања нашег монаштва у Ру-
си ју, можемо претпоставити да су вести о животу Руске црк-
ве при сти за ле. сто га није немогуће замислити да неки срп-
ски архи је ре ји, а међу први ма патри јарх Арсе ни је Чар но је-

29 За детаљно видети: 
в. Пузовић, op. cit., 

149-150.

30 Ibid., 148.

31 Архијерејски чинов-
ници: МсПЦ 252, 

НБс 640, БгКДП, ПБ 
21, ДЕЧ 135.

32 Љ. стојановић, 
Ката лог руко пи са и 
ста рих штам па них 

књи га, Збир ка срп ске 
кра љев ске ака де ми је, 

Бео град, 1992, 16-17.

33 в. Пузовић,  
op. cit., 148.
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вић, зна ју за про бле ме које је доне ла рефор ма патријарха 
Никона. с друге стране врло је вероватно да је патри јарх 
Арсе ни је позна вао Рача не, или бар хри сти фо ра Рача ни на, 
пре сео бе. Наиме, хри сти фор се 1682/1683. годи не спомиње 
у патри јар хо вом днев ни ку као његов сапут ник на покло-
нич ком путо ва њу у Јеру са лим.34 Теоретишемо, али није не-
могуће да је већ тада посто јао дого вор изме ђу њих да се пре-
пи ше један староруски архијерејски чиновник, јер три годи-
не касније 1686. хри сти фор пре пи су је први, а 1688 и други. 
Такође, и након сеобе Рача ни су живели у непосредној бли-
зини патријарха Арсенија. Тачније, око дво ра патри јар ха 
сме сти ла се већина избе глих мона ха из срби је, укљу чу ју ћи 
и Рача не. Избе гли це су поди гле при вре ме не ста но ве и осам 
дрве них цркава, међу који ма су биле Бео град ска, Пожа ре-
вач ка, хопов ска, Ђипро вач ка, Кру шедол ска, Рачан ска и Ра-
ва нич ка.35 Постоје сведочанства да је патријарх редовно оби-
лазио ове цркве брвнаре.36 Оно што би могло да потврди ову 
тезу јесте чиње ни ца да је Архи је реј ски чинов ник из 1688. 
године, по све му суде ћи, патри ја ра шки и да је вероватно 
преписан за патри јар ха Арсе ни ја Чар но је ви ћа. Наи ме, уз 
рачански рукопис сАв 7,37 једино овај има Чин на поста вље-
њу епи ско па, митро по ли та или патри јар ха, где се пред ви ђа 
да уче ству је и наш Вели ки Госпо дин и отац наш, свја тјеј ши 
кир (име), патри јарх срп ски, тј. на дру гом месту вели ки Го-
спо дин и отац наш Кир (име), Архи еп исикоп пећ ки и свих 
Срба и Буга ра, патри јарх целог Или ри ка.38 Према мишљењу 
А. Јевтића нема сумње да је реч о архијерејском чиновнику 
намењеном патријарху Арсенију.39 Да су наши архи је ре ји 
заи ста и упо тре бља ва ли рачанске књи ге и по њима слу жи-
ли, све до чи и запис у руко пи су МсПЦ 252.40 Овај запис по-
ти че из 1734. годи не и све до чи да је књи га при па да ла Ника-
но ру Мелен ти је ви ћу, епи ско пу печуј ском (1710–1721). Осим 
тога, значајан број архи је реј ских чинов ни ка које су пре пи-
са ли упу ћу је да тај посао нису ради ли на сво ју руку, већ на 
пре по ру ку и под нечи јом суге сти јом, односно по нечијој 
наруџбини. Запис на рукопису МсПЦ Орг 3-II-2 који поми-
ње епископа будимског виктора говори у прилог томе.41 Наи-
ме година у коју се рукопис датира (1680) и године столовања 
епископа витора будимском епархијом (1660-1668 и 1680-1684) 
се поклапају. све ове околности су по свему судећи довеле 

34 с. Нова ко вић, 
„Днев ник патри јар ха 
Арсе ни ја Чрно је ви ћа 
о путо ва њу у Јеру са-
лим 1683 годи не“, 
ГСУД, xxxI II, 1872, 
185.

35 Р. гру јић, Духов ни 
живот Срба у Вој во-
ди ни, Бео град,  
2012, 227.

36 Д. Дави дов,  
„Рача ни“, Рачан ски 
збор ник 16, Баји на 
Башта, 2011, 118.

37 Архијерејски  
чиновник, сАв 7, л. 
109б-114а.

38 Архијерејски чинов-
ник, НБс 640, л. 1б-6б.

 39А. Јев тић, „срп ски 
рачан ски Арх./Патр. 
Чинов ник“, у: Хри-
стос Нова Пас ха, књ. 
3, Бео град–Тре би ње, 
2008, 164.

40 Архијерејски чинов-
ник, МсПЦ 252 л. 79б.

41 Архијерејски 
литургијар, МсПЦ 
Орг 3-II-2, л. 2а–б
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до тога да су неки наши архијереји служили на начин који је 
из руских крајева давно протеран.42

с друге стране преписивање са различитих предложака 
исто тако може да укаже и на неупућеност и неразумевање 
проблематике око реформе богослужења. Не треба забора-
вити да су у периоду који истражујемо српски рукописи у 
суштини настали на периферији тадашњих литургијских 
токова. Наша црква је у том периоду рубни простор, где не 
важе закони великих средина. У истом периоду српске па-
тријаршије не постоје сведочанства о могућим литургијским 
споровима. Такође, не постоје институције које се баве ис-
правком богослужбених књига. У прилог овој могућности 
иде и чињеница да у истом периоду (1677-1705) постоји три 
постниконовска архијерејска чиновника српске редакције.43 
Уз ова три постниконовска и два прениконовска чиновни-
ка, које нису преписали Рачани, закључујемо да се преписује 
не стриктно један литургијски формулар, већ у исто време 
и више њих, што може да упути на неразумевање богослуж-
беног контекста.

Закључак
симпатије према старообредницима, по свему судећи, 

изражава само мали број следбеника кружока Дамаскина 
светогорца на Атосу. Што се тиче архијереја, јасну подршку 
Дамаскину срећемо код митрополита кратовског Михаила 
који, како сам пише, разуме и саосећа са Дамаскином, али 
већ годину дана касније на сабору потписује одлуке које се 
тичу директне реформе богослужења. По мишљењу в. Пу-
зовића Михаило није јединствен случај да се неки наш архи-
јереј у уклопи у захтеве актуелног духовног правца својих 
домаћина, будући да је већина српских епископа у Русију 
долазила по милостињу, или на вечно живљење.44 За фено-
мен Рачана и њихових старообредничких архијерејских чи-
новника нису до краја јасне околности преписивања овак-
вог литургијског формулара. Неке чињенице наговештавају 
да преписују критички и по препоруци српских архијереја. 
Оно што можемо узети као сигурно то је да, свакако, нису 
старообреднички настројени. На то указује чињеница да су 
од укупно 78 рачанских рукописа, архијерејски чиновници 
једини староруски списи.45 Међутим, без обзира да ли они 

42 в. вукашиновић, 
„Кратак преглед раз-

воја литургијског жи-
вота српске Архи-

епископије од xIII до 
xvIII века“, у: Свеш-

тена и духовна трпе-
за, Београд 2016, 64.

43 Архијерејски  
чиновници: ПБ 103, 

ПБ 169, УБ 25.

44 в. Пузовић,  
op. cit., 152.

45 Потпун каталог  
рачанских рукописа 

садржи наш текст 
докторске дисертације 

који је тренутно  
у изради.
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преписују, критички или некритички, појава прениконов-
ских чиновника је у тих четрдесетак година само успутна и 
пролазна епизода у српском литургијском предању.

Одсуство извора о побуни српског клира због наметања 
но вог обреда, указује на то да је у српској патријаршији у 17. 
веку још увек владао већински обичај тропрстог крсног зна-
меновања.46 Такође, како наше истраживање, у једном ши-
рем аспекту, показује средином 17. века још увек преовлада-
ва литургијски формулар светогорског филотејевског по-
ретка уз одређено преплитање утицаја књига мешовите ре-
дакције које припремају пут потпуној русификацији пост-
никоновнског обрасца, која ће захватити Карловачку ми-
тро полију у 18. веку и то кроз институционалне оквире47. Та ко-
ђе, у истом периоду након сеобе долази до много већег при-
лива руских књига преко којих се утврђује рускословенски 
језик. Заправо, са Рачанима се и гаси српскословенска епоха.

Скра ће ни це

БгКДП = Библиотека грко-католичке дијацезе у Прешову
гсУД = гла сник срп ског уче ног дру штва
гсКА = гласник српске краљевске академије
ДЕЧ = Рукописна збирка Манастира Дечани
ЗМсс = Збор ник Мати це срп ске за сла ви сти ку
МсПЦ = Збирка рукописа у Музеју срп ске пра во слав не 
цркве
МсПЦ Орг = Збирка Радослава грујића у Музеју српске 
православне цркве
НБс = Збирка рукописа у Народ ној библи о теци срби је
ПБ = Рукописна збирка Патри јар шиј ске библи о те ке
сАв = Збирка рукописа манастира савина
АсАНУ = Рукописна збирка у српској академији наука и 
уметности
УБ = Рукописна збирка Универзитетске Билиотеке  
„светозар Марковић“ у Београду

46 в. Пузовић, op. cit., 
151.

47 Реч је о поново о на-
шем истраживању ве-
заном за докторски 
рад. 
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сРБОЉУБ УБИПАРИПОвИћ

ЕвхАРИсТИЈсКИ ПРИНОсИ  
хЛЕБА И вИНА: 

ДРЕвНИ сИМвОЛИ У НОвОМ КОНТЕКсТУ

Апстракт: У раду бивају сагледавани универзално 
значење и употреба евхаристијских приноса хлеба и 
вина у Православној Цркви у светлу епохе постмо-
дерне и ширења граница хришћанске Европе. Преи-
спитивањем доминантног људског става према јелу и 
пићу, кроз призму изграђивања односа хришћана са 
Тројичним Богом путем истинског јела и пића, кон-
статује се својеобразност, изражајна снага и трајна 
актуелност наведених литургијских приноса. Зах ва-
љујући овим древним символима бива константно 
пројављивана освећујућа улога човека и творевине у 
оквиру евхаристијског возглављења свега створеног 
у Богочовеку господу Исусу христу, при чему поли-
тичке и културолошке границе различитих народа и 
поднебља бивају превазиђене. 
Кључне речи: Евхаристија, хлеб, вино, приноси, сим-
вол, Црква, границе. 

Неоспорна је чињеница да је тематика конференције под 
насловом „старе и нове границе Европе: идентитетска 

истраживања“ у богословском и културолошком контексту 
веома инспиративна и особито актуелна, као и да иста пру-
жа драгоцену прилику како за потпуније промишљање по-
требе редефинисања појмова идентитета и ауторитета, тако 
и за шире сагледавање граница као loci theologici. У складу 
са тим, ово наше скромно истраживање започели бисмо по-
стављањем следећих питања: 1) Да ли евхаристијски при-
носи хлеба и вина у Православној Цркви могу бити названи 
древним символима1 који поседују изузетну снагу и витал-
ност сведочења неисцрпног смисла „живота у христу“ у 
новом контексту? 2) Да ли они данас заиста суделују, не са-

1 Рад је настао у окви-
ру пројекта бр. 179078 

(„српска теологија у 
20. веку: фундамен-
талне претпоставке 

теолошких дисципли-
на у европском кон-

тексту – историјска и 
савремена перспекти-

ва“), који финансира 
Министарство про-
свете, науке и техно-

лошког развоја  
Републике србије.

О изворном литур-
гијском и богослов-

ском поимању реализ-
ма и символа у хриш-

ћанском богослужењу 
према учењу светог 

симеона солунског, 
видети опширније: 

Ἀρχιμ. Νικόδημος 
Σκρέττας, Χόρος καὶ 

χρόνος στή λειτουργική 
θεολογία τοῦ Συμεῶν 

Θεσσαλονίκης. 
Ρεαλισμός καὶ σύμβολο, 

Ἐκδόσεις Μυγδονία, 
Θεσσαλονίκη 2013 = 

Архимандрит Нико-
дим скретас, Простор 

и време у литур-
гијском богословљу Си-

меона Солунског: реа-
лизам и символ, са 

грчког превела Мари-
на вељковић, Кале-

нић, Крагујевац 2017.
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мо у знаменовању колективног идентитета хришћана као 
литургијске заједнице, него и у изграђивању управо једног 
таквог идентитета? 3) Поврх свега, да ли су евхаристијски 
приноси loci theologici који уистину могу надићи државне и 
културолошке границе Европе и Азије, Африке и северне и 
Јужне Америке?

Препознавање и разумевање знакова новога времена, у 
оквиру кога се очекује брзо ширење и прослављање Еван-
ђеља (види: 2сол 3, 1), али и, истовремено, освећење свега 
„речју Божијом и молитвом“ (1Тим 4, 5), претпоставља паж-
љиво проницање у смисао актуелних тектонских промена у 
животу човека и целокупне творевине. Упркос снажним и 
различитим знаковима већ увелико успостављене владави-
не постмодерне,2 непобитно обележје сваке епохе људске 
историје огледа се у томе да је човек биће гладно Бога и жед–
но воде од које ће потећи реке воде живе (види: Јн 7, 38). По-
четак, наиме, развоја човека и целокупни овоземаљски на-
чин живота нераскидиво је везан за материју и, између ос-
талог, храну. При томе, важност хране не препознаје се ис-
кључиво у осигуравању човечанске егзистенције и одржа-
вању људскога организма, већ и у њеном учествовању у де-
финисању идентитета како појединаца, тако и васцелог дру-
штва. На који начин, заправо, храна обликује и изражава 
људски идентитет у савремено доба? владајуће друштвене 
околности, с тим у вези, карактерише између осталог више 
обележја као што су: а) размена добара, роба и хране одвија 
се рапидном брзином и неслућеним размерама; б) савреме-
ни приступ храни је, насупрот некадашњој човечанској по-
треби за засићењем глади, утемељен на девијацији помену-
тог осећаја – прождрљивости, као и људској потреби посе-
довања обиља хране у циљу истицања сопствене вредности 
и самопоуздања; в) храна више не служи за одржавање жи-
вота, већ је пре свега средство зараде и повећања капитала; 
г) глад у свету нема толико везе с недостатком хране, него са 
немогућношћу укључивања „земаља трећега света“ у еко-
номски процес зараде и потрошње, који је владајући у бога-
тим земљама; д) масовна производња и потрошња хране 
изазивају огромне, несагледиве и неретко ненадокнадиве 
еколошке проблеме.3

Међутим, доласком распетог и васкрслог Логоса у овај 
свет бива пресаздана свеукупна творевина и установљен 

2 О изазовима право-
славног богословља у 
сусрету са постмодер-
ном консултовати нпр.: 
Radovan Bigović, The 
Church and Postmoder-
nism, у: сабор ност 3 
(2009), 177-183.

3 види: Đurica Pardon, 
Kruh naš svagdašnji. 
Antropologija hrane i 
blagovanja – polazište 
za shvaćanje liturgijskih 
simbola u slavlju 
sakramenta euharistije, 
у: Diacovensia, vol. 21 
No. 1 (Travanj 2013), 
161-163. 
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словесни начин истинског поклоњења Богу „у Духу и исти-
ни“ (Јн 4, 23-24). Крајеугаони камен и кончина таквог, новог 
односа са Тројичним Богом је завештано Царство, које се 
опитује у једењу и пијењу за Исусовом трпезом у Царству 
Његовом и изрицању суда над дванаест племена Израи ље-
вих (види: Лк 22, 29-30), то јест над целокупним светом. го-
спод, дакле, установљује да путем јела, које остаје за живот 
вечни и које даје син Божји (види: Јн 6, 51. 53-58), бива оства-
ривано непосредно општење људскога рода са Пресветом 
Тројицом. Неопходни приноси за остварење ове Тајне Нове 
Пасхе, а који су уједно и општи појмови за храну у чврстом 
и течном облику, јесу хлеб и вино помешано са водом. Зашто 
управо они? Илустративан и веома језгровит, богослов ски 
одговор на постављено питање проналазимо у „великом 
катихетском слову“ светог григорија Нисијског где стоји: 

„Превасходна храна за човека јесте хлеб, а за одр-
жа вање и очување телесних течности користи се пи-
ће, и то не само вода, него често заслађена вином, ра-
ди одржања унутарње топлоте. Према томе, онај ко 
ову храну посматра на основу онога што она може по-
стати, тај примећује обличје нашега тела. Наиме, када 
је у нама, она, у складу са својим својством, по стаје 
крв или тело, пошто се кроз метаболизам саображава 
врсти тела“.4

Такође, није сувишно овом приликом навести и речи 
светог Јована Дамаскина које чине знатно јаснијим разлоге 
Божијег опредељења да општи са човеком, поврх свега, у 
Тајни Тела и Крви господње, што ће рећи путем истинског 
јела и истинског пића (види: Јн 6, 55). следствено, дотично 
Дамаскиново објашњење изгледа овако: 

„Јер Богу је позната људска слабост да, углавном 
са од бојношћу, одбацује оно што није употребом упо-
знао; Бог својим уобичајеним снисхођењем, оним што 
је уобичајено нашој природи, чини оно што је натпри-
родно; те као што је при крштењу, будући да се људи 
обично водом умивају и уљем помазују, спрегао са 
уљем и водом благодат Духа и кр штење начинио ба-
њом препорода, тако исто је, будући да људи уоби-
чавају да једу хлеб и да пију воду и вино, спрегао са 

4 Ἁγίου Γρηγορίου 
Νύσσης, Ἄπαντα τὰ 
ἔργα, 1, Δογματικά 1, 
Θεσσαλονίκη 1979 = 

свети григорије Ни-
ски, Велико катихет–
ско слово, 37.4, у: „Дог-
матски списи“, са грч-
ког изворника превео 

с. Јакшић, Беседа,  
Нови сад 2016, 341. 
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хлебом и са вином своје божанство и учинио их сво-
јим телом и својом крвљу, да бисмо ми, кроз оно што 
је уобича јено и сходно нашој природи, доспели до 
онога што је натприродно“.5

Узимајући у обзир претходно речено, наредно питање 
које се намеће гласи: Да ли евхаристијски приноси хлеба и 
вина, са једне стране, и даље остају темељни природни еле-
менти од изузетног значаја за живот савременог човека, и да 
ли су они, са друге стране, „немоћни“, у символичком смис-
лу „застарели“, па чак и „превазиђени“? Опредељујући се 
овим поводом у корист својеобразности, изразите снаге и 
трајне актуелности назначених литургијских приноса, сма-
трамо умесним истаћи у прилог нашем становишту неколи-
ко одговарајућих аргумената. У групи таквих треба, првен-
ствено, препознати вишедеценијски процес обнове ли тур-
гијског живота у Православној Цркви и постепено изгра-
ђивање свести народа Божијег о неопходности припремања 
и предлагања приноса хлеба, вина, уља и свега онога што је 
потребно за остварење благообразног и уредног хришћан-
ског богослужења, а који нису ништа друго до плодови љу-
дског обделавања земље и истовремено показатељи осве-
ћујуће улоге материје и човека у циљу возглављења свега 
створеног у христу Исусу. Упоредо са тим, извесне недоу-
мице свакако могу бити испољене у вези са применом прак-
се приношења хлеба и вина од стране хришћанских гене-
рација другачијег друштвеног и културног поднебља, попут 
афричког или рецимо азијског. Но ипак, сумње у распро-
страњеност и веродостојно поимање улоге и незастаривог 
смисла евхаристијских приноса хлеба и вина на поменутим 
просторима постепено ишчезавају пред сменом старих и 
ширењу нових антрополошких и културолошких граница 
исконске, хришћанске душе Европе. стога, индикативна је 
чињеница да су се у афричким земљама, које зависе од по-
моћи Организације за храну и пољопривреду УН (ФАО), ЕУ 
и сАД, већ приклонили хлебу од белога брашна које до-
бијају путем хуманитарне помоћи или благодарећи увозу са 
Запада.6 Исто тако, на шестом месту листе највећих свет-
ских произвођача вина и на четвртом месту листе највећих 
светских увозника вина за 2016. годину, са тенденцијом рас-
та, нашла се Кина7, а у којој се ово божанско пиће испијало 

5 Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, 
Ἔκδοσις ἀκριβῆς τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεως, 
Δ΄(13) 86, ΕΠΕ 1, 466; 
превод на српски језик 
цитиран према: Ненад 
Милошевић, Света 
тајна јелеосвећења у 
древним литургијским 
списима (од 1. до 8. ве-
ка), у: „српска 
теологија у двадесетом 
веку – истраживачки 
проблеми и резулта-
ти“, Зборник радова 
научног скупа (Право-
славни богословски 
факултет, 25. мај 2012.), 
књига 12, приредио 
Богољуб Шијаковић, 
Београд 2012, 53, фус-
нота број 3.

6 види: Maguelonne 
Toussaint-Samat, A 
History of Food, Wiley-
Blackwell, Oxford 
(United Kingdom) 
²2009, 4. 

7 види: 2017 World 
Vitiviniculture Situation. 
OIV (International 
Organisation of Vine 
and Wine) Statistical 
Report on World 
Vitiviniculture, 10. 18; 
погледати материјал 
преузет са електрон-
ске адресе: http://www.
oiv.int/public/
medias/5479/oiv-en-
bilan-2017.pdf, 
приступљено 1. но-
вембра 2017. године.
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још на двору кинеских царева захваљујући древном „Путу 
свиле“.8 Уосталом, не треба сметнути са ума да је процес ли-
тургијске инкултурације Еванђеља христовог одувек под-
разумевао корениту промену и преосмишљавање уста ље-
них животних навика приликом ступања у хришћанску Црк-
ву, па самим тим и начина исхране, бројних христи ја ни зо-
ваних народа на просторима, на пример, Фризије, Немачке 
и ободних делова Франачке државе9. Отуда, мишљења смо 
да литургијска предложења хлеба и вина, не само да не могу 
изгубити своје средишње место у евхаристијском сабрању 
Православне Цркве, ма о којој историјској епохи да је реч, 
већ и да њихово метаисторијско претрајавање јесте недвос-
мислено знамење непрекидне, освећујуће делатности тво-
ревине и њеног украса човека, чији је крајњи епилог „да сви 
једно буду“ (Јн 17, 21) у Богочовеку господу Исусу христу. У 
светлу исказане констатације, треба разумети и речи једне 
од сачуваних молитава при ломљењу хлеба из древног хриш-
ћанског списа Дидахи: „Као што је овај хлеб (који ломимо) 
био расејан по горама, и сабран постаде један, тако нека се 
сабере Црква Твоја са крајева земље у Царство Твоје“.10

Закључак
Како бисмо изнели закључна разматрања овог скром-

ног и сажетог проучавања насловљене проблематике, по-
служићемо се најпре описом једног, веома значајног дога-
ђаја. Наиме, највиши државни представници Азербејџана, 
грузије и Турске отворили су 30. октобра 2017. године нову 
железничку трансверзалу ради скраћења пута између Кине 
и Западне Европе. Пруга је дуга 826 километара и полази од 
Бакуа, наставља се преко Тбилисија и доспева до града Кар-
са у Турској. Пошто се путници благовремено укрцају у Ки-
ни, возови ће пре свега пролазити дуж централно-азијске 
земље Казахстана, пре него што бродовима преплове Ка-
спијско море, те доспеју у Баку. Према званичном саоп ште-
њу ЕУ, „даљим унапређењима транспортних линија између 
Турске и Бугарске, као и Азербејџана и Централне Азије, 
овај пројекат ће обезбедити брзу и поуздану копнену пове-
заност између Европе и Азије дуж древног Пута свиле“.11 где 
се, заправо, завршавају старе и докле досежу нове границе 
Европе? Овај преовладавајући контекст постмодерне није 

8 види: Patrick E. 
McGovern, Ancient 

Wine: The Search for the 
Origins of Viniculture, 
Princeton University 

Press, Princeton, New 
Jersey (California) 

2003, 2-3.

9 види: Ihor Ševčenko, 
Religious Missions Seen 

from Byzantium, у: 
Harvard Ukrainian 

Studies, Proceedings of 
the International 

Congress 
Commemorating the 

Millennium of 
Christianity in Rus’-

Ukraine, volume xII/
xIII (1988/1989), 

Ukrainian Research 
Institute Harvard 

University, Cambridge 
(Massachusetts), 17, 

фуснота број 24. 

10 Учење Дванаестори-
це Апостола (Διδαχή 

τῶν Δώδεκα 
Ἀποστόλων), Ix, 4; у: 
„Дела апостолских 

ученика“, превео са 
грчког изворника и 

краће уводе и напоме-
не написао Епископ 

Захумско-херцеговач-
ки и Приморски 

Атанасије (Јевтић), 
врњачка Бања-

Требиње 1999, 138. 

11 Azerbaijan, Georgia, 
Turkey launch New ‘Silk 

Rail’ link, погледати 
материјал преузет са 
електронске адресе: 

http://emerging-
europe.com/regions/

azerbaijan/azerbaijan-
georgia-turkey-launch-

new-silk-rail-link/, 
приступљено 1. но-

вембра 2017. године.
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ништа друго до подстицајни позив упућен нама хриш ћа-
нима да „пођемо на дубину“ (види: Лк 5,4), те да слободно и 
разложно користећи универзалне богослужбене символе 
као loci theologici, међу којима су несумњиво хлеб и вино, 
превазилазимо границе простора и времена овога света и 
обједињујемо твар и људски род у личности Прворођеног 
из мртвих, у коме „нема више Јудеја ни Јелина, нема више 
роба ни слободнога, нема више мушког ни женског“ (гал 3,28).
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гОРДАНА гАвРИћ

сРЕБРНА ПЛАНИНА  
ОД ДАРДАНсКИх РУДОКОПА  
ДО ДУБРОвАЧКИх КОЛОНИЈА

Апстракт: Полазећи од резултата археолошких ис-
тра живања касноантичких и средњовековних лока-
литета на Копаонику као и историјских извора, ау-
тор приказује прожимање различитик култура на 
овом простору. Рад указује на значај природних ре-
сурса Копаоника, пре свега рудног богатства, за про-
цес насељавања и заједнички живот домородачког 
становништва са Римљанима у касној антици, а потом 
православног српског становништва са католицима: 
сасима, Которанима и Дубровчанима који су у сред-
њем веку живели у колонијама на сребрној планини. 
Кључне речи: сребрна планина, Копаоник, Дарда ни-
ја, рударство, саси, Дубровчани, касна антика, сред-
њи век

Рам за историјско-географску слику планине 
Копаоник или сребрна планина како се назива у ис-

торијским изворима, представља највећи планински масив 
у србији (Панчићев врх 2017 m) који се пружа у дужини од 
75 км, правцем северозапад – југоисток. Од давнина је био 
познат по свом рудном богатству посведоченом број ним 
археолошким локалитетима и микротопонимима, као и са-
мим именом планине у делима географа и путописаца за-
бележеним као Monte Argentaro, Mont d’ Argent, Montagna 
dell’ Argento, Monte Argentato, Monte reale ď Argentiera, Gü-
misch-Dagh (симић 1951, 208). средњовековна варијанта 
назива остала је такође сачувана у писаном облику као Ко-
палник, Копаник, Coponi, Coponich, Coparenich, Copaono 
(Јире чек 1959, 255, 268). Именовање Копаоник први пут се 
појав љује у xII веку, у хрисовуљи великог жупана стефана 
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Не мање Манастиру студеница, док се остаци старог руда-
рења и металургије на основу археолошких артефаката могу 
пратити готово два миленијума уназад (Мркобрад 2003, 251; 
Богосављевић-Петровић 2006, 63-89).

Иако рударске активности сежу дубоко у прошлост, ру-
дарство и металургија свој прави узлет доживљавају тек на-
кон успостављања римске власти на Балканском полуо-
стрву током 1. века нове ере, када се потпора ослабљеном 
римском монетарном систему тражи у провинцијама бога-
тим минералним сировинама. У том периоду копаонички 
рудници припадају Ибарском рударском домену чији се уп-
равни центар Муниципиум Дарданорум (Municipium Dar-
da norum) налази на територији данашње сочанице (Черш-
ков 1970, 80; Душанић 1980, 28). У административној подали 
Царства Копаоник се нашао у граничном подручју три кас-
ноантичке провинције, Мезије Приме, Медитеранске Да-
кије и Дарданије, које су обухватале данашњу територију 
централне србије, односно, подручје Шумадије, западног 
Поморавља, горње котлине велике Мораве, Алексиначке 
котлине, као и планински масив Копаоника који се пружа 
између Ибра, ситнице, Лаба, Топлице и Расине. У ново осво-
јеним областима Римљани су организовали власт темељно 
и плански, постепено уводећи локално становништво у при-
вредни систем Царства. У Дарданији се копало сребро са 

Планински масив  
Копаоника,  
фото:  
гордана гаврић
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оловом и златоносно сребро, уз експлоатацију руда гвожђа, 
бакра и живе. На златоносно сребро упућује и Плиније који 
говорећи о дарданском злату објашњава да није реч о чи-
стом злату, већ такозваном златоносном сребру које се про-
изводило на подручју јужнокопаоничког басена, у рудници-
ма Новог Брда и Јањева (Томовић 1995, 125). 

У Дарданији се у близини већ познатих или тек основа-
них насеобина заснивају нови урбани центри који се из еко-
номских разлога повезују новим путевима. Један од њих, 
можда и најзначајнији, via metallica, пресецао је римску про-
винцију горњу Мезију пружајући се у правцу север-југ (Пет-
ровић 2015, 57-58). Захваљујући овој траси рудници Ибарске 
рудоносне области који су припадали царском домену спо-
јени су са рудницима на Авали, Космају и Руднику који су 
припадали Шумадијској рудоносној области, односно рим-
ском рударском дистрикту metalla Tricornensia. Дакле, на-
ведено подручје које се углавном поклапа са територијом 
данашње Шумадије на југу се у касној антици граничило са 
великим рударским дистриктом Metalli Dardanici чији су 
рудници били груписани у више региона. Овом дистрикту 
припадао је и Ибарски рударски регион са центром, како је 
већ наведено код данашње сочанице, на месту где је био 
vicus metalli и седиште рудничке управе. 

via metallica, саобраћајница којом је транспортован део 
горњомезијског сребра, злата и бакра за Рим, користила је 
бројне погодности речног саобраћаја (Ибар и вардар) како 
би повезала сочаничке руднике са скупијем и солуном на 
југу. Via metallica се на Косову, укрштала са магистралним 
путем Наисус – Лисус, око кога је сконцентрисан највећи 
део дарданских metalla и којим се одвијао најобимнији из-
воз производа горњомезијских рудника. Она је напуштала 
муниципијалну територију Ниша и улазила на царски до-
мен у близини данашње Куршумлије, где је некада био сме-
штен царински пункт Aque Bas. Раскрсница са путем Via 
metallica налазила се у путној станици вицијанум која није 
тачно убицирана али која се може тражити негде на ситни-
ци, на размеђи царског домена и муниципијалне територије 
Улпијане. 

Привредну климу наведених простора сликовито je 
илу стрoвао римски правник сатурнин који је живео у II 
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веку а који је говорећи о римским провинцијама истакао да 
је Мезија провинција рударства, као што је Африка земља 
жита (ћирковић, Ковачевић-Којић, ћук 2002, 12). У прилог 
овом закључку иду значајна открића из области архео ме-
талургије на Копаонику, попут открића јединственог архео-
металуршког комплекса, са тросквиштем, рудницима, оста-
цима пећи и грађевинских објеката, у селу Кремиће, на лок. 
Зајачак (Богосављевић, Томовић 1993, 236-240; Томовић, Бо-
госављевић-Петровић 1996, 107-113). Осим тога, на интен-
зивне рударско-металуршке активности упућају бројни ко-
паонички ревири у Кремићима, Рудници, Копорићу, соча-
ници и Жељину, тако да су разлози насељавања овог про-
стора у антици сасвим разумљиви.

Успостављена мрежа насеља и рудника на нашим про-
сторима бива угрожена варварским упадима крајем III. и 
почетком Iv века, а посебно након великог пораза Римљана 
од стране гота у бици код хадријанопоља 378. године. Ло-
кално становништво је било принуђено да се у Iv веку по-
степено повлачи да би се до почетка v века потпуно пресе-
лило на брдске положаје који су пружали далеко боље мо-
гућ ности одбране. Ипак, целовити одбрамбени систем ус-
постављен је тек у vI веку током велике Јустинијанове об-
нове старих градинских утврђења и формирања нових. Про-
копије бележи да је у Дарданији постојало 70 утврђења од 
којих већина припада старијим која су обновљена (62), док је 
знатно мањи број новоизграђених (8) (вИИНЈ I 1955, 60-63). 
времену Јустинијанове обнове припадају и поједина копао-
ничка и подкопаоничка утврђења (градиште у Трнавцима, 
градиште у Пуховцу, градиште на брду гобеља код Бруса, 
Рапорита брдо у влајковцима, градац у горњим Левићима, 
војетин и Чучаица у гувништу код Белог Брда) која су на-
стала у касној антици, интензивно егзистирала у v веку, а 
нестала у последњим деценијама 6. века. Наведена утврђења 
су делила судбину многих других насеља на Балкану која су 
страдала након велике словенске офанзиве на солун 586. 
године. У исто време се разара и ранохришћанска базилика 
на Небеским столицама која је на врху сребрне планине 
сведочила рану христијанизацију дарданског подручја. 

Историју Балкана крајем vI, односно почетком vII века 
обележава превласт византије али услед недостатка ис то-
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ријских извора и недовољне истражености терена овај пе-
риод на Копаонику остаје непознат. Питање источне грани-
це србије у најранијем периоду и даље се намеће истражи-
вачима, захтевајући мултидисциплинарна истраживања у 
области историјских наука. У другој половини xI века спор-
на подручја између српске државе и византије постају Ко-
сово, с једне стране, и област између Ибра и долине Јужне 
Мораве, укључујући и Копаоник, с друге. По свему судећи, 
источни део спорних области трајно је ушао у састав српске 
државе, у првој половини xII века, тако да је стефан Не-
мања као члан владарске породице, пре ступања на престо, 
држао жупе Ибар, Топлицу, Расину и Реке (Петровић 2015, 
129-130). 

У српској средњовековној држави рударство узима за-
мах тек у xII веку са доласком чувених немачких рудара саса 
који су у време краља Уроша I пристигли из Ердеља, да на-
шње Трансилваније. Упркос томе, што у историографији 
још није разјашњено да ли су дошли на позив српског краља 
или под најездом Татара, њихов пресудни значај за уна пре-
ђење рударства је несумњив (ћирковић 1997, 261; Динић 1955, 
1-27). Доласком у србију саси добијају посебне привилегије: 
слободно истраживање и покретање рударске производње, 
слободу вероисповести и судску аутономију попут оне који 
су поседовали дубровачки трговци (Лексикон 1999, 649). 
Бројне новине које су донели у вађењу и обради руде пре-
судно су утицале на целокупни привредни успон српских 
земаља крајем xIII и почетком xIv века. Појаву нових руд-
ника и повећање производње пратила је појава нових на-
сеља – рударских тргова, у којима се трговало рудом, али и 
другим производима неопходним за рад рудара и рудника.

Почетком xIv века Копаоник постаје главни рудонос-
ни рејон средњовековне србије са бројним рудницима и 
рударским насељима. О томе на основу теренских остатака 
у првој деценији прошлог века говори и А. Поповић: „гле-
дајући на данашње остатке од развалина дубровачко-саских 
колонија, види се да је Копаоник, с обе стране планинског 
му била, имао врло густа рударска насеља и да су бројем ста-
новника била знатно велика. Пошавши из ибарске долине, 
из данашњег малог сеоца Плане, планинским венцем којим 
је онда водио знаменити рударски пут, а чији се трагови и 
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данас познају, наилазимо на читав низ некадашњих коло-
нија које се недалеко једна од друге ређају овако: Ковачи, 
Ливађе, Запланина, Ђерекаре, Остраћа, Копориће, врхлаб, 
Беласица и Трепча као најјужнија у овом низу” (Поповић 
1906, 197). Међу њима, највеће и најстарије насеље са разви-
јеном рударском индустријом било је у Трепчи која се у ис-
торијским изворима од 1303. године помиње више пута. Тре-
пча која је имала и сопствену ковницу новца доживела је 
највећи успон у другој половини xv века (ћирковић, Кова-
чевић-Којић, ћук 2002, 35; Мркобрад 2003, 257-259). У њој су 
поред аутохтоног становништва живели саси, Которани и 
Дубровчани који су као припадници друге конфесије кори-

Рудници и рударска 
насеља на Копаонику, 
цртеж:  
Александар Матовић
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стили две католичке цркве, једну посвећену св. Петру и дру-
гу посвећену св. Марији. Црква св. Петра у народном пре-
дању позната као Латинска или сашка црква сачувана је у 
рушевинама у старом Тргу (Шупут 1974, 321-331). На око 2-3 км 
удаљености од старог Трга некада су се налазиле две право-
славне цркве, а у самој Трепчи трећа, тзв. Калуђерска црква. 
Претпоставља се да је у једној од њих почивало тело краља 
Милутина, у периоду између турских похара Манастира 
Бањска и преноса његових моштију у софију (Задужбине 
Косова 1987, 534). 

Добро организоване мултикултуралне заједнице на Ко-
паонику почињу да стагнирају са падом Деспотовине под 
турску власт 1459. године, због смањеног обима рударских 
послова, занатске производње и промета робе. све лошија 
привредна клима по рударске захвате, посебно наглашена од 
краја xvII па до друге половине xIx века, довела је до сасвим 
спорадичне производње обојених и племенитих метала. 

вратићемо се ипак периоду каду су се Ибарском клису-
ром и копаоничким висовима кретали трговачки каравани 
и када су Дубровчани са планине односили руде, а у земљу 
враћали со и скупоцене тканине. Путописци су забележили 
трасе средњовековних путева које су најве ро ват није прати-
ле трасе античких комуникација, уз које су се налазила на-
сеља. Један од значајних праваца који је ишао од Пазара до 
Ниша, водио је преко Копаоника и Топлице. Деоница преко 

Ибарска  
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Копаоника ишла је преко данашњег села Шипачина у прав-
цу сувог Рудишта, да би се са планинског гребена спуштала 
у Ђерекаре и село страторију, вероватно да нашње судимље. 
„Уопште говорећи , на источним планинама Копаоника, у 
висини сувог рудишта, односно код села Брзећа, Запланине, 
сребрнца, војетина, Бећировца, итд. на лази се много згуре и 
доста остатака „старопутине“, а на делу Бећировац-Запла-
нина, виде се остаци колског пута“ (Шкриванић 1974, 127).

Због економског значаја Ибарске долине, поменућемо 
још два значајна средњовековна пута, један који је пратио 
речни ток, спајајући долину Западне Мораве са Ибарском 
клисуром, односно путем преко студенице и градца са Ра-
сом и други који је из долине Ибра скретао код Лопатнице, 
да би правцем Ђаково – студеница – Река – Дражинићи – 
градац – Јаблановик – Котража – Трнава стизао до реке Ра-
шке. Трећи у низу старих путева, економски такође оправ-
дан полазио је из Жиче, да би преко столова и правцем гок-
чаница – Плана – Ковачи – Јошаничка Бања – Павлица, до-
спео на Ибар узводно од ушћа Рашке.

Ибарски пут према Копаонику био је контролисан са 
доминантне литице изнад ушћа Брвенице у Ибар, на којој се 
налазило утврђење Брвеник, у једном периоду столно место 
властеоске породице Мусић (Цветковић, гаврић 2014, 5-10). 
Брвеник је био седиште истоимене жупе и значајан трговач-
ки центар у коме су 1280. године боравили Дубровчани и 
Которани. Цркву коју су Которани тамо подигли и посвети-
ли св. Трифуну, заштитнику свог родног града, историјски 
извори помињу 1346. године али њени остаци нису откриве-
ни. За разлику од ње, подно града Брвеника уз реку Брвени-
цу, а на месту где се некада налазило подграђе са тргом, са-
чувани су остаци православне цркве посвећене светом Ни-
коли (Булић 2008, 101-103). 

Значајно питање у сфери социокултуролошког аспекта 
српске средњовековне државе односи се на права странаца 
у рударским насељима којих је наравно било и у дубровач-
ким колонијама на Копаонику (Шаркић 2011, 53-67). Највише 
података имамо о Дубровчанима, с обзиром на дубровачке 
историјске изворе и чињеницу да је трговина са Дубровни-
ком предњачила у односу на друге трансакције. сама Ду-
бровачка Република уживала је висок степен аутономије 
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упркос томе што током своје историје није била суверена, 
већ под различитом влашћу, најпре византијском, потом 
венецијанском и најпосле угарском владавином. Пошто је 
аутономија, између осталог, подразумевала могућност скла-
па ња самосталних трговинских уговора са земљама у ок-
ружењу, дубровачки трговци и дипломате често су борави-
ли у средњовековној србији. О њиховој слободи кретања и 
сигурности у трговачким пословима у појединим сегменти-
ма говори и најстарији сачувани уговор мировног каракте-
ра са Дубровником, који су са српске стране потписали 27. 
септембра 1186. године велики жупан стефан Немања и ње-
гов брат, хумски кнез Мирослав (Новаковић 1912, 579; Ша р-
кић 2011, 56). Након овог уговора уследили су и други са 
српским владарима, тако да је стефан Првовенчани скло-
пио три уговора, краљ Радослав један, а краљ владислав два. 
са разгранавањем рударско-металуршких послова, заната 
и трговине, потреба за уговорним обавезама је порасла, па 
се од времена краља Уроша број уговора знатно увећао. По-
менути акти омогућавали су дубровачким трговцима сло-
боду кретања и неометано пословање како се наводи у је-
дном од њих, Уговору краља Милутина са Дубровником из 
1282. године: “…да си ходє [дубровачки трговци] по зємли 
кралıєвства ми бєзь боıазни и бєзь забавє сь всакомь свобо-

Брвеник, Црква  
светог Николе у 

подграђу утврђења, 
фото:  

гордана гаврић
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домь” (Новаковић 1912, 156). Исту тему дефинише неколико 
чланова Душановог законика који за преступнике предвиђа 
глобу од 500 перпера (златника). Изузетак од наведеног, пред-
ставља трговина оружјем преко српске земље која је Дуб-
ровчанима била забрањена и прецизирана уговором цара 
Душана из 1349. године (Шаркић 2011, 58).

Дубровчани су осим наведених права имали посебан 
статус у судским поступцима, као што у члану 153 Душано-
вог закона стоји да у споровима између срба и Дубровчани-
ма мора бити изједначен број поротника са једне и са друге 
стране (Шаркић 2011, 58-59). Уколико би се упркос погодно-
стима које су Дубровчани имали у српској средњовековној 
држави, појединци оглушили о закон, дата им је додатна 
могућност кориговања, а ако се и та могућност не би иско-
ристила следило је напуштање земље у року од три месеца, 
са стеченом имовином.

сачувано је на стотине докумената о боравку католика 
на подручју српске средњовековне државе а да се ниједан 
није тицао угрожавања слободе вероисповести. Наравно, 
могућност испољавања конфесионалне припадности није 
подразумевала могућност рада на покатоличењу православ-
ног живља, о чему брине и Душанов законик који предвиђа 
строге санкције за католичке свештенике који православне 
преводе на другу страну. Исти закон је онемогућавао и ме-
шовите бракове осим у случајевима када би “Латини” при-
хватали православну веру (ћирковић 1997, 256-257). 

Појединим уговорима регулисана су права Дубровчана 
у случају ратова, као и одговорност жупа, села и градова у 
ситуацијама када би им се оспоравало право на напуштање 
земље. У случају оружаног сукоба, Дубровчани су били 
ослобођени војног ангажовања, тако да су неометано могли 
да се врате у своју матичну земљу у прописаном року. Ипак, 
уговором кнеза Лазара са Дубровником из 1387. године уве-
дене су извесне обавезе за оне Дубровчане који су имовину 
стекли у једном од најзначајних и најбогатијих градова, Но-
вом Брду, а које су се односиле на послове изградње и по-
правке зидина и објеката, као и на обезбеђивање друмова и 
утврђења (Шаркић 2011, 60-61). 

Уз све наведене погодности, Дубровчани су поседовали 
још једно значајно право, слободну тестаментарну вољу да 
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иметак оставе ономе коме желе јер владар није имао закон-
ско право да присвоји имовину странца који се упокојио на 
тлу српске земље. 

 Сребрна планина – мултикултурална средина  
у антици и средњем веку
Копаоник је због свог рудног богатства био примамљив 

ресурс како у антици, тако и у средњем веку будући да су 
експлоатација и прерада минералних сировина утицале на 
бројне привредне гране. Материјални остаци старог руда-
рења разасути су широм планине, 250 топионица и преко 
12000 различитих радова као што су окна, поткопи, шља-
кишта и пинге (ћирковић, Ковачевић-Којић, ћук 2002, 35).

Копаоник је у жижу римског интереса ушао због при-
марне експлоатације среброносног олова јер је у римском 
монетарном систему новац вредео колико и његова легура, 
тако да се све више ширила потрага за оловно-цинканим 
рудама са сребром. И за српску средњовековну привреду, 
среброносно олово је имало исти значај тако да се у то доба 
на Копаонику интензивно рударило на површини од око 
3000 km² у потрази за наведеном рудом али и пратећим ме-
талима (симић 1958, 358). У рудоносним рејонима око Пла-
не, Шипачине и Белог Брда у среброносном олову су се на-
лазиле примесе злата, док се самородно злато око Плане, 
Кремићке реке и у долини Расине добијало испирањем. 

На простор данашњег Копаоника најпре долазе Рим-
љани вођени економским интересима, а у средњем веку при-
стижу и странци са Запада, углавном: Которани, Дубровча-
ни и саси. Овај прилив становништва и њихов сусрет са 
аутохтоним становницима може се пратити на основу ис-
торијских извора, археолошких артефаката и топономастич-
ких података. Полазећи од самог имена планине чије се се-
мантичко одређење није битно мењало кроз културну ис-
торију (на пример у млетачким изворима Montagna dell’ 
argento, у турским изворима Gümüş dağ) може се закључити 
да су планину настањивали припадници различитих култу-
ра. Уз то, рударска терминологија указује на различите кул-
турне утицаје, посебно саса сачуване у стручним термини-
ма немачког порекла (цех, шахт, штолн, валтрук, урбурар... 
) посведочених на Копаонику топонимима Штол и Штовна 
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у значењу прокоп у руднику (Лексикон 1999, 632). Бројни 
топоними словенског порекла сачувани у језичкој баштини 
копаоничког краја илуструју социјалну структуру средњо-
вековног становништва, попут назива: Кнежево, Кнежеви-
ца, Кнежева ливада; градац, градиште, градачки поток, Ца-
рицки брег, Царине, Трговиште, селиште… На присуство и 
значај соколара у средњовековној српској држави указују 
називи Ђерекаре, Ђерекарска чука и Ђерекарска река по-
текли из грчког језика (према грч. γερακάρι(ο)ς ’соколар’). 

У циљу што целовитијег сагледавања сребрне планине 
као мултикултуралне средине упориште ћемо потражити у 
резултатима археолошких истраживања неколико кључних 
античких и средњовековних локалитета који су битно ути-
цали на формирање различитих социокултуролошких сло-
јева. Један од њих, археометалуршки комплекс Зајачак у Кре-
мићима особен је по томе што пужа целовиту и јединствену 
слику римског рударства и металургије. смештен је на над-
морској висини од око 1000 м са остацима грађевинских 
објеката и рударско-топионичарских радова који се односе 
на експлоатацију и прераду гвожђа и бакра крајем 3. и у пр-
вој половини 4. века. Током истраживања откривене су број-
не пећи за топљење руде, са испуном коју чине остаци фор-
мирани током рада, као и слојеви који су настали током 
пражњења пећи, по чему се сврстава у јединствене прона-
ласке на читавом централном Балкану (Томовић, Богосав-
љевић-Петровић 1996 а, 303-306).

У подгорини Копаоника, у питомијим пределима Ибар-
ске долине налазе се два значајна локалитета настала на про-
стору богате рударске традиције: Ланиште у Корлаћу и До-
бринац у Рватима (Богосављевић 1988, 15-34; Богосављевић-
Петровић 2003, 191–208; Богосављевић-Петровић, гаврић 
2001, 383-388). На Ланишту је откривена рударска некропола 
која пружа релевантне податке о друштвеном раслојавању 
у касној антици и романизацији ових крајева, док је у Рва-
тима реч о остацима римских објеката који упућују или на 
постојање административно-управног центра рударско-
металуршких послова на западном Копаонику или на рим-
ско сеоско имање (villa rustika) у III-Iv веку. 

На некрополи у Ланишту јасно су разграничена два стра-
тума сахрањивања, један који припада II веку, времену када 
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се покојници домородачког становништва кремирају и по-
том сахрањују и други који припада Iv веку, времену када се 
сахрањују инхумирани покојници, припадници касноан-
тичке локалне аристократије. Културолошко разграничење 
и датовање гробова извршено је на основу богатих гробних 
прилога, посебно у римским гробовима у којима су про-
нађене керамичке посуде, стаклени пехари, златни и среб-
рни накит, новац од Проба до Диоклецијана, огрлице од ста-
клене пасте, бронзане наруквице са змијским главама… На 
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лок. Ланиште,  
римски накит, 
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откривеном накиту у римским гробовима запажају се ути-
цаји романизованог аутохтоног становништва које у колек-
тивној свести још увек носи прехеленистичке узоре. 

Осим наведених примера раног насељавања подножја 
Копаоника у римском периоду, на присуство Римљана на 
вишим планинским котама указује налаз једног споменика 
из II века у Рудници, са натписом који помиње једног цар-
ског ослобођеника. 

У време римске доминације на простору Дарданије, на 
лок. Небеске столице на сребрној планини, подно Панчи-
ћевог врха, а на месту одакле се и данас сагледавају остаци 
пинги на источним падинама, налазе се остаци стамбених 
римских објеката датовани на основу налаза новца римских 
царева у III и Iv век (гаврић, Рашковић, 2007, 37). О свакод-
невном животу у овом насељу насталом свакако због руд-
них потенцијала у непосредном окружењу, говоре про на-
ђени утилитарни предмети као што су фрагменти керамич-
ких и стаклених посуда, делови наруквица од стаклене па-
сте, фрагментоване огрлице и римске фибуле. Међу фибула-
ма које су биле карактеристичне за римски период про на-
ђена су два типа, фибуле са посувраћеном ногом које се че-
сто проналазе на подручју Дарданије и крстасте (Рашковић, 
гаврић 2014, 36-37). Пошто производња фибула са посу вра-
ћеном ногом није била нарочито захтевна, претпоставља се 
да је обављана у vI веку у домаћим радионицама романизо-
ваног староседелачког становништва (Naissus, Ulpiana, Ца-
ричин град) (Јовановић 1978, 54-55). Крстасте фибуле са Не-
беских столица које су продукт вештијих мајстора времен-
ски се опредељују у другу половину Iv века и припадају 
државним службеницима који су највероватније повреме-
но боравили на овом месту, бринући о рударским послови-
ма на Копаонику. 

На заравњеној платформи северно од римских објеката 
на Небеским столицама, налазе се темељни остаци рано-
хришћанске базилике. Ова сакрална грађевина откривена 
на највишој коти на Балкану, на 1800 м надморске висине, у 
народном предању је била позната као Црквина светог 
Прокопија. Иако је вековима уназад била затрпана живела 
је у колективном памћењу локалног становништва, тако да 
је на дан светитеља сваке године свечарски обилажена. Из-
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бор св. Прокопија за патрона храма на Небеским столица-
ма је сасвим разумљив и оправдан јер је он био не само ве-
лики хришћански мученик у време цара Диоклецијана, већ 
и заштитник рудара. Према предању Прокопијев дан је „тежак 
празник“ када камен у доли и дрво у гори „прокопе“ због 
страшних мука које је стоички подносио током там новања 
и погубљења (Кулишић, Петровић, Пантелић 1970, 248). 

Археолошка истраживања на Небеским столицама, за-
почета 1998. године изнедрила су из земље темељне остатке 

ранохришћанске базилике, са двоструком олтарском апси-
дом и подним мозаиком рађеним у техници „opus tesselatum“ 
(гаврић, Рашковић 2007, 34-37). Полихромни мозаик који је 
некада чинио рубни фриз пода био је састављен од касети-
раних поља у којима су били приказани геометријски и фи-
гуративни мотиви, међу којима се издвајају птица и риба са 
својим симболичким вредностима у ранохришћанској ико-
нографији (гаврић, Рашковић 2009, 180-182). По својим стил-
ским карактеристикама овај подни мозаик се уклапа у ра-
нохришћанску мозаичку продукцију на територији Дар-
даније, Македоније и Новог Епира (v/vI век). Базилика на 
Небеским столицама је по свему судећи, некада била репре-
зентативна грађевина јер је осим подне декорације имала 
фрескописане зидове на шта указују уситњени фрагменти 
живописа, а у наосу полијелеј од кога је сачуван само крст 
(гаврић, Рашковић 2008, 218-222).

Копаоник,  
лок. Небеске  
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Далибор  
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Базилика на Небеским столицама је посебна по томе 
што представља својеврсни календар јер је својом уздуж-
ном осом усмерена ка тачки изласка сунца летњег солсти-
цијума, тако да први сноп сунчевих зрака који пада кроз 
олтарски простор означава најдужи дан у години. То је дан 
када сунце постиже највећу подневну висину, када привид-
но застане и када почиње да се „обраћа“ (Тадић, гаврић 2011, 
225-229).

На основу резултата досадашњих истраживања Небес-
ких столица може се претпоставити да се на доминантном 
узвишењу одакле се сагледава знатан део римске провинције 
Дарданије у v/vI веку налазио важан култни центар, док се 
насеље налазило нешто ниже, највероватније на брду Чуча-
ица са остацима рановизантијског утврђења, удаљеном све-
га 5-6 км јужно од локалитета. 

На супротној страни од Чучаице, на источним падина-
ма Копаоника, у селу горње Левиће смештено је утврђење 
градац које има одличну визуелну комуникацију са Небе-
ским столицама (гаврић, Рашковић 2007, 39-41)). Подигнуто 
на висини од 1089 м имало је улогу да контролише путне 
правце који су пресецали планински масив Копаоника, од-
носно подручје изворишног дела Топлице и ширу зону ка 
Прокупљу и Куршумлији. Унутар моћних бедема ширине 
до 2,30 м откривени су стамбени и сакрални објекти међу 
којима су најзначајнији остаци ранохришћанске базилике и 
једног објекта за чување хране. Нажалост, од базилике је 
сачуван само олтарски простор и то у зони темеља док је 
остава за храну сачувана боље, уз пратеће покућство (фраг-
менти питоса, лонаца и чешљастих рановизантијских ам-
фора) на основу кога је објекат датован у v/vI век. хриш-
ћанску фазу живљења, осим темељних остатка базилике, 
потврђује налаз фибуле са посувраћеном ногом (Михаи-
ловић 1997, 154; гаврић, Рашковић 2009, 183-184) која припа-
да типу византијских фибула vI века, а које се проналазе на 
многим оновременим локалитетима као што су Бољетин, 
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Донићко Брдо, Јагодин Мала-Ниш, салона … (вински 1974, 
39-40; Јовановић 1978, 55)... За разлику од већине других ут-
врђених насеља у унутрашњости Балканског полуострва 
која нестају упоредо са замирањем византијске власти на 
овом простору (Рашковић 2005, 189-190), живот у горњим 
Левићима се наставио у Ix/x веку, судећи на основу про-
нађених делова коњаничке и коњске опреме (коњске жвале, 
копче, мамузе). 

Трећи ранохришћански локалитет, Дуб у селу Мала врб-
ница, налази се у самој подгорини Копаоника на граници са 
Жупом и на надморској висини од 550 м (гаврић, Рашковић, 
41-43). Одабрана позиција пружала је добре могућности 
контроле путева који су из рудоносних области водили ка 
питомим долинама Расине и Поморавља. На овом узвишењу 
откривени су темељни остаци једнобродне базилике са ра-
нохришћанским фрагментима камене декоративне пласти-
ке (v/vI век) која је некада чинила део ентеријера. Фрагмен-
ти су украшени флоралним и фигуралним мотивима међу 
којима се налазе и они са карактеристичним хришћанским 
представама као што су крст и риба (гаврић, Рашковић 2009, 
184-185). Један од откривених декоративних елемената са ош-
тећеним латинским натписом (сачуван је само завршетак 
речи …tus) остао је да потврђује процес романизације кра-
јева у граничној зони копаоничких падина и питомих жуп-
ских терена. Камена декоративна пластика са Дуба припада 
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локалној варијанти ранохришћанске пластике која је на-
стајала на територији Дачке дијецезе, као и на простору ри-
мске провинције Далмације (Николајевић-стојковић 1957; 
Марин 1998, 475-507; Белошевић 1998, 69-105). 

Живот на Дубу није сасвим утихнуо након ранови зан-
тијског доба већ је и даље спорадично трајао, на шта упућује 
познији археолошки материјал попут наушнице из xI/xII 
века, два прстена из xv/xvI века и крста из xIx века. За-
хваљујући колективном памћењу мештана о светости овог 
места и њиховим прегнућима на старом култном месту зва-
ном Дуб, подигнута је нова црква на темељним остацима 
ранохришћанске базилике, како би јој се вратила првобит-
на литургијска намена. 

средњовековни период на Копаонику обележен је екс-
плоатацијом племенитих и обојених метала, узлетом рудар-
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ства у време доласка саса и формирањем нових рударских 
насеља. О минералном богатству србије са дивљењем и усхи-
ћењем говорили су поједини путописци, попут Француза, 
доминиканца гијома Адама, бискупа солтањеха у Персији 
а потом барског надбискупа који је у првој половини xIv 
века забележио: „србија има пет рудника злата, исто толико 
сребра, у њима рудари непрестано раде. У различитим ме-
стима има такође мешовитих рудника, златно-сребрних. 
Когод придобије ту земљу, стећи ће леп накит, нај дра го це-
нији овог века“ (Радојковић 1962, 8). Нешто касније, среди-
ном xv века византијски писац Критовул, не без прете ри-
вања, наводи да у србији „злато и сребро избија такорећи 
као из извора“ и да златни и сребрни прах својим квалитетом 
превазилази оно које се допрема из Индије (Калић 1994, 130). 
Изузимајући поједина претеривања у описима, несумњиво 
је да је захваљујући рудним ресурсима привредна клима у 
средњовековној србији била подстицајна за развој не само 
рударства, већ и занатства и трговине. Међу занатима по-
себно место заузима златарство које је развило специфичан 
начин израде сребрних предмета, познат на основу дубро-
вачких извора као „српски начин“ (ad modum sclavorum).

У таквом привредном окружењу Копаоник постаје зна-
чајна и примамљива дестинација како за сасе, тако и за пре-
дузетнике из Приморја, нарочито Которане и Дубровчане 
који су уз капитал поседовали и богато трговачко искуство. 
Након доласка саса, у рударске послове се постепено уво-
дило домаће становништво, те се термин сас у значењском 
смислу битно проширио односећи се на све оне које су стек-
ли аутономију изједначену са оном коју су имали изворни 
саси као етничка групација (Лексикон 1999, 123). 

Копаонички рудници у Трепчи, Плани, Копорићу, За-
планини, Ливађу, Беласици и Ковачима имали су значајан 
удео у целокупној производњи племенитих метала у србији, 
а србија у Европи. Почетком xv века србија је покривала 
више од 1/5 укупне европске производње сребра, судећи пре-
ма извозу овог метала који је ишао преко Дубровника (Ка-
лић 1994, 83). Експлоатација рудног блага, сребра, олова и 
гвожђа, започета је најпре на јужним обронцима Копаони-
ка, у Трепчи која се први пут помиње у једном папском пис-
му из 1303. године (Лексикон градова 2010, 300-301). Одмах 
иза ње, по свом значају у производњи сребра и злата следи 
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Беласица која се у историјским изворима помиње од 1423. 
године. У овој дубровачкој колонији, такође на јужним па-
динама Копаоника примат је имала дубровачка породица 
Кружић која се бавила трговином сребра и гламског сребра 
(ћук 1989, 34-35). Католичко становништво је највероват-
није имало своју цркву, будући да историјски извори по-
мињу боравак римокатоличких свештеника у Беласици. У 
стручној литератури Беласица је позната и по томе што се 
претпоставља да се у њеном атару некада налазио врхлаб - 
дворац краља Милутина у коме је 1302. године склопљен 
мировни споразум са Дубровчанима (Задужбине Косова 
1987, 396; ћук 1989, 27). 

На јужним падинама Копаоника налази се још једно зна-
чајно рударско насеље, Копориће, у коме су постојали трг, 
ковница новца и католичка парохија (ћук 1989, 25-32). Овом 
месту са многобројним остацима старог рударења и два ста-
ра водовода, некада је припадало и мање рударско насеље 
Јелакце. Први помен села Копорићи затичемо у свето сте-
фанској хрисовуљи краља Милутина, издатој у другој деце-
нији 14. века, а помен римокатоличке парохије у њему у пис-
му папе Климента vI упућеном краљу стефану Душану 1346. 
године. Део прихода стицан од копорићког трга у износу од 
25 литара сребра, монахиња Јевгенија (кнегиња Милица) је 
са својим синовима, стефаном и вуком, даривала манасти-
ру св. Пантелејмон на светој гори, 1395. године. Уз то, истом 
манастиру је поклонила село Остраћа које није тачно уби-
цирано јер постоје две различите претпоставке: једна која 
наведено село поистовећује са Остраћом на западним пади-
нама Копаоника и друга која га идентификује као Остатију 
на голији, у изворишном делу реке студенице. Остраћа се 
једино помиње у већ наведеномм писму папе Климента vI 
из 1346. године, као католичка парохија „Ostacia“ која при-
пада Которској дијецези (ћирковић 1997, 249-250; Лексикон 
градова 2010, 2016-2017). 

Дубровачки трговци који су најчешће живели у Плани, 
Новом Брду и Трепчи, у Копорићу су обично боравили кра-
ће, онолико колико би им то послови захтевали. Један од 
њих, хрватин Твртковић, познати дубровачки трговац, Ко-
по рићу је завештао сребро за једну реликвију (ћук 1989, 30-31). 

У северном делу копаоничког рударског басена лежи 
једно од водећих средњовековних рударских центара, Пла-
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на, са рудиштима у којима се производила злато у праху, 
сребро, гламско сребро, олово, бакар и гвожђе (симић, 1957, 
8). У њој и њеној непосредној околини регистровано је око 
27% од свих до сада утврђених топионица на Копаонику и 
20% од старих рударских радова који су према писаним до-
кументима трајали од средине xIv века па до Првог српског 
устанка. Ипак, дужина подземних ходника и примена одре-
ђених техничких знања почетак рударских активности у 
Плани смешта у xIII век (симић 1957, 105). 

Према типологији средњовековних насеља Плана се свр-
ста ва у она која се именују као трг (forum mercatum) (Ји ричек 
1952, 269), мада је изворно настала као рударско место. За-
хваљујући напретку рударско-металуршких послова и ра-
згра навању трговине прерасла је у насеље чији се остаци де-
лимично могу идентификовати на потесу Дуварине и сели-
ште. Претпоставља се да је средњовековна Плана могла има-
ти до 300 кућа колико су у то време бројали Бар и Будва, с тим 
што су у Плани поједини објекти били ра спо ређени уз улицу, 
а остали раштркани (Ковачевић 2008, 81, 84). средњовековно 
насеље на надморској висини од 1000 м било је повољно ло-
цирано у односу на Цеовиште, главно рудиште рејона. сви 
локални путеви водили су до централног каменог објекта на 
Дуваринама, званог Кулина за који се пре тпоставља да је 
имао управно-административну функ цију као што је то има-
ла управна зграда у Брскову (Кова чевић 2008, 81-82). 

У Плани су некада постојале две цркве, од којих су остале 
само рушевине, у литератури познате као Црква А и Црква 
Б. Обе су мале и сличних димензије, с тим што је Црква А 
православна, а Црква Б католичка, намењена Которанима, 
Дубровчанима и сасима који су тамо живели (Ковачевић 
2008, 83-84). Плана и њена католичка парохија која је при-
падала Которској дијецези, први пут се помиње у папском 
писму из 1346. године, док се један свештеник сас у исто-
ријским изворима бележи 1413. године. Дубровчани су у Пла-
ни имали и свог конзула, Марина де Бенеса, кога је 1388. го-
дине именовало Мало веће Дубровачке републике. 

О значају насеља у Плани сведоче такође, писани изво-
ри који говоре о ковници новца у којој су израђивани план-
ски динари, grossi de Plana, тежине 0,50 г сребра (Благојевић 
1981, 50 -52), као и они који се односе на дипломатске односе, 
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на пример сусрет деспота Ђурђа Бранковића са млетачким 
послаником Франческом Квиринијем у Плани, због по твр-
ђивања одлуке о примирју склопљене годину дана раније. У 
поменутој ковници своје монете су израђивали властелин 
Никола Алтомановић и кнез Лазар (Димитријевић 1968, 129; 
Иванишевић 2001, 163).

Целокупни привредни и друштвени живот у Плани мо-
рао је бити добро уређен у свим сегментима, како би насеље 
у коме су живели припадници различитих народа, конфе-
сија и занимања добро функционисало, пре свега због зајед-
ничких економских интереса у сфери рударства и трговине. 
снабдевање насеља пијаћом водом, уз обезбеђење техничке 
воде за металуршке послове био је егзистенцијални услов 
овог рударског насеља јер технолошки процеси као што су 
испирање злата, испирање руде и рад топионица без воде 
нису могући. 

Питање водоснабдевања у Плани било је решено из-
град њом гравитационог водовода који је воду доводио си-
стемом слободног пада са веће надморске висине, кроз ке-
рамичке цеви, до рударских ревира на висини од око 1100 м 
(Михаиловић 2014, 298). Посебан водовод је био намењен 
снабдевању мештана пијаћом водом. са аспекта савременог 
човека водовод је подразумевана категорија али да је из-
градња водовода у средњовековној србији била прави хи-
дротехнички подухват на посредан начин говори поређење 
са ренесансним водоводом у Дубровнику о коме су сачува-

Плана,  
лок. Пазариште,  
фото:  
срђан вуловић
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ни подаци у Дубровачком архиву. Овај водовод су градила 
два инжињера, Италијана, са 30 италијанских зидара и 100 
домаћих радника, од јуна 1436 до октобра 1437. године, за 
8250 млетачких златника, а на основу уговора којим су уго-
ворне обавезе јасно дефинисане. Из понуђене аналогије 
произилазе многобројна отворена питања о изградњи во-
довода у Плани али и дивљење неимарима који су осмисли-
ли и реализовали овај хидротехнички захват чија се нај-
ранија фаза датује у xIII век (Михаиловић 2014, 308-310).

У непосредној околини Плане, на свега 4 км удаљености 
налазио се најзначајнији занатски центар средњовековне 
србије за прераду гвожђа који се у историјским изворима 
први пут помиње 1426. године као uilla Chouazi. Од 40 топи-
оница гвожђа на Копаонику, колико их је регистровао во-
јислав симић, 29 је гравитирало Ковачима (симић 1957, 117). 
У радионицама су од гвожђа оплемењеног никлом прављене 
рударске алатке веома доброг квалитета. Пре него што је у 
Ковачима унапређена производња гвожђа насеље је било 
чувено по производњи самородног злата. 

Плана,  
Црква А,  

фото:  
Мирко  

Ковачевић
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О хришћанском становништву Ковача сведочи велика 
некропола на природној греди, на локалитету Римско гро-
бље-Темењача, на коме је сачувано око 150 гробова са раз-
личитим типовима надгробних обележја, од хоризонтал-
них плоча као најстаријих до веома бројних, вертикалних, 
плочастих усадника са орнаментом крста (гаврић 1996, 
132-133). 

василије симић сматра да је Плана, са Ковачима и оста-
лим насељима у ближој околини, узимајући у обзир занат-
лије, рударе, топионичаре и трговце, без земљорадника и 
сто чара могла имати између 10 000-15 000 становника (си-
мић 1957, 107). О њиховим живим рударским и привредним 
актив но стима сведоче бројни топоними у Плани и њеном 
непосредном окружењу као што су: Локве, Кижа, Цеовиш-
те, Плакаоница, Шљакиште, Колска река, Планска река, Ко-
вачка река, Римска или Мајданска бразда, Царине, Тргови-
ште, Пазариште…

На другој страни планине, на њеним источним падина-
ма а испод сувог рудишта, налазила се Запланина, значајно 
средњовековно рударско насеље и центар рударских посло-
ва источног Копаоника, покрај које је пролазио пут који је 
спајао долине Ибра и Топлице. Насеље је лежало непосред-
но под војетином (1.558 m), старим и савременим рудником 
олова, на саставу потока који силазе са Бећировца и воје-
тина, на потесу са рушевинама некадашњих кућа, остацима 
куле, са Црквином и фрагментованим средњовековним во-
доводним цевима. 

У дубровачким историјским изворима Запланина се 
помиње 1400. године, док се у нашим летописама 15. века 
наводи због рударских несрећа, 1490: “Поби снег рупнике у 
Заплањину” и 1504: „Упали се цех запланински и помори 
рупнике“ (симић 1951, 210). Поред историјских извора, о 
значају Запланине као рударско-административног и вер-
ског средишта за читаву област од Брзећа до Белог Брда, 
сведоче бројни археометалуршки и археолошки остаци. Тра-
гови средњовековног рударења као што су свртњеви, рас-
копи, окна и троскишта простиру се по читавом простору 
док се у насељу налазе две цркве, од којих је једна са некро-
полом док се друга очитује само у конфигурацији терена. У 
Запланини је на десној обали Запланинске реке, наспрам 
улаза у поткоп откривен један још увек недовољно истра-
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жен и протумачен металуршки објекат. Реч је о постројењу 
које је у xvI веку прерасло у турски амам на тај начин што 
су некадашњи ливачки канали претворени у ложишта за 
загревање купатила (Мркобрад 1991, 47-48).

Југоисточно од Запланине лежи још једна дубровачка 
колонија, Бело Брдо, која се у дубровачким списима наводи 
1438. године поводом једног судског спора (ћирковић, Кова-
чевић-Којић, ћук 2002, 99). У овом рударском насељу на-
сталом због експлоатације олова и сребра, поред придо-
шлих Дубровчани који су постали кнезови, Драгише и Ива-
на Радохнића, забележана су и имена двојице домаћих меш-
тана који су били златари, Раја и Никола. 

северозападно од Запланине, на падинама између Бр-
зећке и сребрначке реке налази се рударски ревир у Ливађу 
који је чинио природну и културну целину са средњо ве ков-
ним ревирима у Запланини, Белој Реци, Брзећу, на Бећи-
ровцу, војетину, Белом Брду, у Кижеваку и Бадањ-састав-
цима. Иако се средњовековни трг Ливада („mercatum Liva-
da“) први пут помиње у једном дубровачком документу из 
1405. године поводом судског позива упућеном једном Ду-
бровчанину (симић 1951, 210), средњовековно насеље са 
тргом археолошки није откривено. Током ископавања лок. 
Црквиште пронађена је само средњовековна некропола, са 
масивним надгробним плочама (гаврић, Трифуновић, Фи-
липовић 2000, 177-179). Дубровачка колонија у Ливађу, са 
седиштем управника самоковских и грашевачких топиони-
ца била је добро повезана са другим рударским насељима 
јер је кроз Ливађе пролазио крак средњовековног пута који 
је долазио преко села Шипачина и сувог рудишта (Шкри-
ванић 1974, 127).

И на крају овог покушаја да се сагледа значај сребрне 
планине у касној антици и средњем веку кроз поједине ис-
торијске и археолошке податке, намеће се закључак да су за 
формирање свеобухватније и слојевитије слике, неопходна 
систематска археолошка истраживања. То потврђују до сада 
истраживани локалитети (Небеске столице на врху Копао-
ника, Зајачак у Кремићима, Ланиште у Корлаћу…) али и они 
који до сада нису ископавани, познати из историјских изво-
ра и са бројним остацима материјалне културе на терену, 
попут чувене дубровачке колоније у Плани. 
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ЕвРОПА ПОД ОПсАДОМ –  
ИЗАЗОв хРИШћАНсТвУ

Апстракт: хришћанска војска предвођена угарским 
племићем Јаношем хуњадијем и фрањевачким про-
поведником Јованом Капистраном савладала је ос-
манске трупе султана Мехмеда II у битки за београд-
ску тврђаву 22. јула 1456. године. Значај ове победе за 
европско друштво 15. века био је многострук. Осман-
лије су заустављене и њихова даље освајања у овом 
делу света морала су сачекати још неколико де це-
нија. Победа над муслиманима вратила је и пове ре-
ње верника у Цркву и очврснула пољуљани хриш-
ћански идентитет. Овај пример изазова пред којим 
се хришћанска Европа нашла пре више од пет сто-
лећа изнет је са идејом да се покаже да проблеми да-
нашњице нису нити нови нити непознати у историји 
европског континента.

Кључне речи: битка за Београд, Јован Капистран, Ја-
нош хуњади, „бедем хришћанства“, хришћански 
идентитет.

Београд, Краљевина Угарска, лето 1456.
Почетком јуна 1456. године турска војска предвођена 

султаном Мехмедом II (1451-1481) и румелијским беглербе-
гом Караџом обрела се пред Београдом, од 1427. значајним 
угарским утврђењем на Дунаву.1 Извори који говоре о број-
ности Турака нису најпоузданији и врло се разликују. У ту 
групу спадају како писма Јована Капистрана, фрањевачког 
проповедника који је предводио крсташку војску, и сведо-
чење фратра Таљакоца који су били очевици догађаја, тако 
и посредни извештаји добро обавештених људи какав је био 
кардинал хуан Карвахал, папски легат који је у тим трену-
цима био у Будиму. Бројке се крећу од 100 000 до 400 000 
људи. султанова војска је пред београдску тврђаву допре-
мила сво могуће наоружање и справе за опсаду. Пошто се 

1 године 1427. умире 
деспот стефан и Лаза-
ревић и његов наслед-

ник, деспот Ђурађ 
Бра нковић био је 

принуђен да врати 
пре стоницу  

угарском краљу.
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ипак за релативно кратко време нашла испред Београда, прет-
поставља се да су топови ливени успут – у скопљу и Крушев-
цу. Како саопштавају поједини сведоци, топовима су управ-
љали Немци, Угари, Босанци и Далматинци, док су опсадне 
машине контролисали Италијани и Немци. Улога запад-
њака није била нимало занемарљива у војсци Мехмеда II.2

Након што је последњи сабор у Угарској распуштен и 
пошто су околности за опремање новог похода оцењене као 
неповољне, браниоцима Београда није преостало ништа дру-
го но да рачунају на крсташку војску Јована Капистрана и 
трупе Јаноша хуњадија, ердељског војводе и врло значајног 
угарског племића у борби против Турака. Крсташе је преко 
Будима Карвахал слао у Земун где се налазила нека врста 
крсташког сабирног центра. То су превсходно били голору-
ки студенти и монаси, нимало припремљени за рат. Капи-
стран је са најбоље опремљенима прешао у Београд 2. јула, у 
коме се тада налазило између 10 и 20 000 људи. Иако је још 
у јуну почела опседа, хуњади је чекао код Ковина османску 
флоту како би спречио њен прелазак у Београду. Међутим, 
све се чини да није скупио довољно војске како би је зауста-
вио, те се и она ускоро нашла пред Београдом. У граду је 
војнике припремао Михаило силађи, капетан Београда, док 
је хуњади у сланкамену обнављао наоружање и флоту. На-
кон што је превезао 5 галија крсташа из Земуна, Капистран 
је напустио град и упутио се хуњадију.3 

Док се хришћанска војска окупљала у сланкамену, Тур-
цима је стигла флота и отпочело је бомбардовање. сведо-
чанство о бомбардовању Доњег града изнео је Ђовани Та-
ља коцо, Капистранов пратилац који је оставио веран и де-
таљан опис читаве опсаде и битке.4 Таљакоцо је служио у 
цркви у Доњем граду београдске тврђаве која је била пого-
ђена. становништво је масовно бежало у горњи град.5 Так-
тика Турака била је затрпавање градског јарка константним 
рушењем зидина чиме би се спречио долазак појачања. Тај 
план се првих дана опсаде одвијао и више него успешно. 
Румелијски беглербег Караџа чак је предложио и прелазак 
трупа у Земун, међутим султан је то одбио. 

2 Ф. Бабингер, Мехмед 
освајач и његово доба, 
Београд 2010, 126.

3 Ј. Калић-
Мијушковић, Београд 
у средњем веку, Бео-
град 1967, 134-144.

4 Поред забелешки 
које су настајале у то-
ку дешавања, када се 
након смрти Јована 
Капистрана вратио у 
Италију, Таљакоцо је 
добио задатак да са-
стави исцрпан 
Извештај о бео град-
ској победи 1456. године. 
Извештај је завршио 
тек у Удинама 1460. го-
дине. Оригиналу овог 
изузетно популарног 
списа временом се гу-
би траг до 1901. када га 
Леонардо Леменс про-
налази у напуљској 
Националној библио-
теци. Он га је поделио 
у 54 тачке и објавио у 
оквиру Acta ordinis 
minorum. верзија 
Таљакоцовог „Изве-
штаја“ коришћена 
приликом писања 
овог рада је верзија 
штампана у оквиру 
Annales minorum Луке 
вадинга и то је крња 
верзија која садржи 
свега две трећина ори-
ганала. Што се тиче 
форме „Извештаја“, 
Таљакоцо га је заправо 
поделио на три дела, 
три битке – победу на 
Дунаву 14. јула, победу 
на зидинама београд-
ског утврђења 22. јула 
и гоњење Турака на-
кон друге победе.

5 L. Wadding, Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisko Institutorum, 
xII, Romae 1735, 345.
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хуњадијева флота чекала је спремна на Дунаву код слан-
камена. Јован Капистран одржао је проповоди и лађе су кре-
нуле низводно 14. јула. Неке лађе су чак биле испуњене и 
песком како би се повећала ударна моћ. Капистран се спуш-
тао копном са војском ка Земуну, док је хуњади ишао реком 
како би спречио потенцијално турско искрцавање у срему. 
Турски бродови, пак, чекали су на Дунаву. Напад хришћана 
је почео. Но, према тврдњи Таљакоца, битку је спасао излазак 
најбољих београдских шајкаша на реку, где су водећи били 
срби. Од раније познати турској војсци, најсрчанији брани-
оци, напали су их са леђа и потпуно пореметили тактику 
Турака.6 Остварена је велика победа хришћанске флоте.7

Отворивши речни прилаз граду, неопходно је било прво 
поправити пукотине на утврђењу и затворити све могуће 
улазе. Капистран се повукао у Земун по још крсташа које је 
исто тако требало обучити за битку (већина није имала ни-
каквог војног искуства). хуњади није био нимало оптими-
стичан по питању даљег одолевања турским нападима. Наи-
ме, Доњи град је био толико разрушен да га је било готово 
немогуће бранити. 

Бројно надмоћније турске трупе кренуле су у напад уве-
че 21. јула. Према сведочењима очевидаца, небо се није мог-
ло видети од стрела. Турци су врло брзо успели да продру у 
Доњи град. Битке су се водиле у свакој улици, на сваком тргу, 
на градским бедемима. свештенство је активно учествова-
ло у борбама. виђени су били како гађају из топова са куле 
Небојша. грађанке Београда биле су можда једна од најјачих 
карика одбране града. Преносиле су стреле, камење, ратну 
опрему међу борцима; превијале рањене и подстицале даљу 
борбу. Упркос свим напорима, у појединим тренуцима се и 
самим учесницима чинило да је битка изгубљена. О томе 
говори Таљакоцо када описује како је капетан Београда, Ми-
хаило силађи, побегао Дунавом са бојишта у јеку битке.8

Одлучујуће борбе водиле су се на уласку у горњи град. 
Браниоци су гађали нападаче импровизованим експлозив-
ним направама. Потапали су снопове дрвећа и прућа у сум-
пор и палили. Турске чете су биле принуђене да се повуку. 
Што се тиче преостале султанове флоте, она није имала ни-
какве шансе да прискочи у помоћ копненим јединицама. 
Јанош хуњади је контролисао речне прилазе. Приликом по-

6 Исто, 346.

7 Ј. Калић-
Мијушковић,  

нав. дело, 146-150.

8 L. Wadding,  
нав. дело, 358.
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влачења, нешто касније, Мехмед II наредио је да се спале 
турске лађе како ништа не би оставио хришћанима. 

хришћани су добили и ову битку. Но, турске трупе су и 
даље стајале у околини утврђења. Опијени победом и сла-
вом, крсташи су хтели још борбе. хтели су да „гоне невер-
нике и из Цариграда“. Искусни ратник и заповедник, Јанош 
хуњади, свестан изморености и слабости хришћанске вој-
ске, знао је да би наставком битке вероватно изгубили оно 
што су тешком муком одбранили. Забранио је излазак из 
утврђења и сурово кажњавао сваког ко би се оглушио о на-
ређење. Опасности је био свестан и стари фрањевац, Јован 
Капистран. Међутим, једном приликом, група бунтовних 
крсташа напустила је утврђење. Капистран у пратњи фра-
њеваца Ђованија Таљакоцеа и Амброзија Аквилејског, као и 
заставника Петра, придружио им се. Крсташи су прво по-
летели на турске топове, затим су се упустили у пљачкање 
турских шатора.9 Турци у почетку нису урадили ништа по 
питању овог напада. Поготово што је султан већ био наре-
дио лагано узмицање. Према османским изворима, тај по-
тез Турака заправо је био ради консолидовања снага и спре-
мања противнапада. спаљивање бродова по наређењу сул-
тана свакако не иде у прилог тој тези. Али, ипак се десило 
оно чега се хуњади прибојавао. У једном тренутку, брза тур-
ска коњица напала је распуштену групу крсташа. Капи-
стран се једва спасао, док је сам главни очевидац и сведок 
целокупне битке, Таљакоцо, побегао. хуњади није учество-
вао. У борбама је живот изгубио румелијски беглербег Ка-
раџа, а султан Мехмед II је рањен. Крсташи су били сатера-
ни у град, који је, пак, овог пута врло одолевао. велики губи-
ци и чињеница да београдска тврђава неће тако лако бити 
освојена, натерали су султана да одлуку о повлачењу спро-
веде до краја. У ноћи између 22. и 23. јула целокупна турка 
војска се повукла са бојног поља.10

Значај битке за Београд 1456. године
Некадашњи јаничар, Константин Михаиловић из Ос-

тровице, писао је у својим успоменама о великом турском 
страху од пораза и веровању да ће прва изгубљена битка 
бити почетак краја османске империје.11 У којој мери су та 
предвиђања била истинита, тешко је рећи, али османско ос-

9 Исто, 364.

10 Ј. Калић-
Мијушковић,  
нав. дело, 153-159.

11 К. Михаиловић  
из Островице, 
Јаничареве успомене 
или турска хроника, 
Београд 1986, 156.
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вајање београдске тврђаве одложено за скоро седам деце-
нија12 и то само по себи носи извесну тежину. 

Након битке код Никопоља 1396. године, по читавом 
европском континенту писало се о суровости освајача са 
Истока. Многи извори тога доба бележе сведочења крсташа 
да се „никада нису сусрели са таквим злом“. Током 15. века 
сведочанства различитих ходочасника и путописаца наста-
вила су да поткрепљују такву слику о Турцима. Преписива-
на и читана по готово читавој Европи ширила су страх. Ко-
лико су ове приче утицале на народ говори и један од ко-
ментара Бетрандона де ла Брокијера, путописца и вероват-
но шпијуна прве половине 15. века, да је слика о Турцима 
погрешна и да су они заправо пријатни људи који невезано 
од вере странце третирају са великом дозом љубазности. Уз 
то је изнео и да је пријатније искутво имао са њима него са 
грцима. Међутим, овакви записи били су врло ретки. хриш-
ћански писци поготово су били заинтиргирани турском 
војском и изузетном дисциплином и послушношћу која је 
владала, али и преплашени њеном разорном моћи. стога 
није ни чудно што су гласине о ушкопљеним ратним за роб-
љеницима, одсеченим главама, силованим монахињама и 
уништеним хришћанским градовима зашле у све кутке ев-
ропског друштва. Посебно након пада Цариграда 1453. годи-
не, страх је био сверписутан. све се чини да је управо он на 
известан начин паралисао хришћанске владаре и великаше. 
Излазак на бојно поље против самог „ђавола“ и ризиковање 
не толико живота, колико части, било је нешто за шта очито 
нису били спремни.13 Но, победа је остварена, а велики сул-
тан Освајач заустављен је!

О великој одбрани „бедема хришћанства“ говорило су 
локалне хронике и најудаљенијих градова. Неретко су вести 
биле и претеране попут оне да је и сам Цариград освојен. У 
градовима широм Апенинског полуострва, овај догађај био 
је помпезно прослављен. У Болоњи су, на пример, процесије 
трајале три дана и том приликом су ношене реликвије све-
таца. Папа Каликст III наредио је да у свим црквама у Риму 
звоне звона, да се служи благодарење и да се запале ватре у 
знак општег весеља. За њега је ово ипак на неки начин био и 
чин личне победе, што против „неверника“ (ипак је он глав-
ни представник западних хришћана на земљи), што оне про-

12 Београд је освојио 
тек султан сулејман 

1521. године.

13 K. Devries, “The Lack 
of a Western European 

Military Response to 
the Ottoman Invasions 
of Eastern Europe from 

Nicopolis (1396) to 
Mohacs (1526)”, The 

Journal of Military 
History, vol. 63 No. 3 

(1999), 550-554.
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тив европских владара и великаша који су одбили учешће 
под изговором да је све само још једна игрица црквених вла-
сти. Турци под београдском тврђавом били су стварни, опа-
сност од њиховог даљег продирања у Европу била је никад 
реалнија и људи који су носили крст на својим грудима су 
их зауставили. већи доказ папа није могао да пружи непо-
верљивим господарима.14

Победоносна прича о хришћанима браниоцима пре-
точена је и у поезију и народно сећање. Капистран и хуњади 
слављени су као највећи јунаци свога времена. О утицају и 
слави ових јунака спеване су бројне песме. Иако оне имају 
мало или каткад нимало везе са стварним историјским окол-
ностима и личностима, од непроцењивог су значаја у кон-
тексту разумевања становника Европе и њихових уверења 
и ставова. Једна од таквих песама је еп Capystranus. Ова по-
ема непознатог аутора штампана је на средњоенглеском у 
периоду између 1515. и 1530. године. винкин де ворд (Wynkyn 
de Worde) објављивао ју је чак три пута у овом периоду. са-
чувана у фрагментима, певана и радо читана на другом кра-
ју Европе, неприкосновени је доказ популарности овог до-
га ђаја.15 Поред народног стваралаштва, успомену на јунаке 
Београдске битке сачували су и одређени монашки редови. 
Овде се превасходно мисли на фрањевце чија је непосредна 
делатност била незаменљива током опсаде. У 18. веку, фра-
њевачки монах и књижевник из Заострога, Андрија Качић 
Миошић, написао је песму Писма од војводе Јанка и Ивана 
Капистрана и тако уврстио ову двојицу јунака и у хрватску 
књигу стваралаштва.16 Ово су само неки од примера про-
слављања битке за београдску тврђаву и њених учесника.

Европа уочи битке
средином 15. века хришћанство је чврсто владало ев-

ропским континентом. верски идентитет био је наметнут 
као неприкосновен и супериоран у односу на све друге. Но, 
времена учвршћивања, експанзија и „златног доба“ Цркве 
прошла су. Угрожена како унутрашњим немирима тако и 
опасностима споља, ослонац који је толико векова пружала 
народу је био знатно пољуљан. Продирање „неверничких“ 
османских трупа са Истока била је само кап која је прелила 
чашу и довела хришћанство и хришћански идентитет пред 
ново искушење.

14 Ф. Бабингер,  
нав. дело, 129-130.

15 A. Ropa, “Imagining 
the 1456 Siege of 
Belgrade in 
Capystranus”, 
Hungarian Historical 
Review 4, no. 2 (2015), 
255-282.

16 H. Herman, Kristov 
borac. Lik i djelo sv. 
Ivana Kapistranskoga, 
Zagreb 2006, 226-236.
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Непрестана борба између сурове реалности и снова о 
узвишеном и идиличном животу одвијала се у срцима ста-
новника позносредњовековне Европе. Егзистенцијална и 
духовна несигурност изазвана кугом, ратовима, сумњом у 
црквене и световне поглаваре довела је до наглашене по-
требе за стварањем реда и организације који је требало да 
дефинише готове све аспекте живота. витешки идеал про-
жет хришћанством и већ познатим односима у средњове-
ковном друштву17 наметнут је као решење ове опште пољу-
љаности вредности.18 Међутим, опасности које су вребале 
биле су и више него стварне. Да ли је уљуљкивање у добро-
познату етикецију и протокол заиста био добар одговор? 
Или је привидни ред заправо само отворио врата једном 
новом и просперитетнијем друштву? 

Запад Европе дочекао је 15. век у врло незавдином ста-
њу. сукоби између поданика двеју сукобљених династија - 
Плантагенета и валоа, истина са повременим паузама, бес-
нели су више од пола века. Период, у историографији по-
знат као стогодошњи рат, био је у свом зениту. Пиринејско 
и Апенинско полуострво потресали су династички сукоби, 
односно сукоби између различитих италијанских градова и 
њихових власти. Изборна титула цара светог римског цар-
ства носила је себи својствен терет у константним надме-
тањима за престо. Руски владари у овим тренуцима већ су 
озбиљно градили своју државу неретко баш кроз ратове са 
Литванијом и Пољском. Чешка се суочавала са грађанско-
верским ратом проузрокованим спаљивањем Јана хуса на 
сабору у Констанци 1415. године. На крају, док се византија 
неуспешно копрцала да сачува последње територије од ос-
маснког освајања, што ће бити готово 1453, а остале државе 
на Балкану биле у извесној мери у полу зависном положају 
у односу на османског владара, Угарска краљевина понела је 
улогу главног браниоца „Европе“.

Непрекидни ратови, које су пратиле пустош, болест, 
глад, у очима средњовековног човека представљали су каз-
ну за пољуљани углед Цркве – главног преносиоца Божије 
речи. Пут од Авињонског ропства папа (1308-1378), преко 
прво постојања двојице, а потом и тројице папа, до идеје 
концилијаризма, односно замисли да се црквена власт пре-
пусти општем сабору док би папа постао само извршни ор-

17 Превасходно се  
мисли на феудалне 
друштвене односе, 

симболичне и буквал-
но значење односа се-

ниор – вазал.

18 Ј. Hojzinga, Jesen 
srednjeg vijeka, Zgreb 

1964, 7-84.
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ган система познатијег као Црква, која је изазвала ново над-
метање за супрематију између папе и сабора, довео је до сум-
ње у локално свештенство, повлачења у себе и појаве личне 
побожности међу становништвом.19 Ова појава највише је 
уочена у 14. веку у Чешкој и Моравској где се створио читав 
покрет под називом devotio moderna. Две су заједничке осо-
бине свих представника нове побожности – посебно про-
слављање евхаристије (било је ватрених присталица тезе о 
свакодневном причешћивању световних људи) и писање 
побожних радова на народном језику. Покрет се временом 
ширио и ван граница Чешке и тако је, крајем 14. века, стигао 
у Низоземску и неке немачке државице. са територијалним 
ширењем ишло је и постепено рађање искрене жеље за ре-
формом Цркве.20 Упркос појединим чак и рушилачким кри-
тикама које су се појавиле, овај покрет остао је веран пра-
воверној католичкој доктрини и тако омогућио, нешто ка-
сније, Јану хусу велики број присталица, правоверних като-
лика чија ће се духовност заиста наћи пред изазовом када 
сам папа буде послао крсташке одреде пред њих.

са друге стране, православно хришћанство сусретало 
се са потпуно другачијим проблемима. У пролеће 1439. у Фе-
рару21 пристигло је византијско посланство предвођено ца-
рем Јованом vIII Палеологом (1425-1448), његовим братом 
Димитријем и васељенским патријархом Јосифом II. Међу 
учесницима сабора нашли су се и представници јеруса лим-
ског, антиохијског и александријског патријарха, московски 
митрополит, три представника грузијске и један молдавске 
цркве. Након вишемесечних расправа о устројставу источ-
ног и западног хришћанства, које је претежно водио највећи 
противник уније на сабору, ефески митрополит Марк Евге-
ник, унија је проглашена 6. јула 1439. године у катедрали у 
Фиренци. Прогласили су је кардинал Јулијан Чезарини и 
никејски архиепископ висарион на латинском и на грчком 
језику. Начелно су грци задржали свој црквени обред, али је 
примат папе, иако недовољно дефинисан, закључен.22 Про-
тивника уније било је како унутар самог Источног римског 
царства (царица-мајка Јелена Драгаш), тако и у другим пра-
вославним земљама. Московски митрополит Исидор,23 уче-
сника сабора, по налогу руског кнеза василија II уклоњен је. 
Од тада, Руска црква више није признавала јурисдикцију 

19 Џ. Линч, Историја 
средњовековне цркве, 
Београд 1999, 422-426.

20 Ф. Дворник, Словени 
у европској историји и 
цивилизацији, Београд 
2001, 210-212.

21 сабор је због 
избијања куге преба-
чен нешто касније у 
Фиренцу.

22 г. Острогорски, 
Историја Византије, 
Београд 1998, 520-522.

23 Отишао је код папе 
и постао његов легат.
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васељенске патријаршије и самостално је почела да бира 
митрополите.24 Поред Русије и српска деспотовина је одо-
левала приступању унији. Првобитно је код деспота Ђурђа 
дошао Дубровчанин Јован стојковић у својству изасланика 
са сабора у Базелу, но деспот није показао никакво интере-
со вање. Потом је уочи сабора у Ферари (односно Фиренци) 
цар Јован vIII српском деспоту послао великог доместика 
Андроника Палеолога Кантакузина, брата деспотице Је ри-
не. Према сведочењу силвестера сиропула византијски цар 
изу зетно је рачунао на српску делегацију на сабору, међутим 
де спот се одлучно успротивио. Иако угарски племић и до-
бар познавалац римокатоличанства, деспот Ђурађ био је 
велики противник уније. У којој мери је био против било 
каквог вида покатоличавања можда најбоље осликава ње-
гово инсистирање да са његовом унуком Јелисаветом25 кре-
не православни свештеник када је била верена за Ладисла-
ва, сина Јаноша хуњадија.26

Оваква, разједињена у сваком смислу, хришћанска Ев-
ропа сачекала је прво пад Цариграда, а онда и лето 1456. го-
дине и султана Мехмеда II Освајача пред Београдом. 

Последице битке по хришћански идентитет
Приликом свог изучавања цивилизација Арнолд Тојнби27 

је између осталог изнео и теорију о њеном кретању. Тачније, 
изнео је идеју да се цивилизација помера и напредује по си-
стему воље, односно по моделу: изазов – одговор. Ако би се 
упростило, то значи да ће појединац, група или друштво 
моћи да напредује само ако се сусретне са препреком која ће 
га/је мотивисати да нађе решење како да је превазиђе. Та 
препрека не сме бити ни прелака ни претешка. Уколико је 
претешка, одустаће се од потраге за одговором, а уколико је 
прелака, мотивација неће бити довољна и самим тим напре-
дак ће бити занемарљив.28 Ако би се оваква мисао примени-
ла и на институцију Цркве, онда би свакако проблеми са 
којима се сусрела у 15. веку били та препрека; препрека која 
или у потпуности спутава или помаже напредак. Имајући 
то на уму, намеће се питање – Какав је исход? Да ли је успеш-
но превазиђена или не? 

У књижевности, као и у научној мисли 20. и 21. века че-
сто се среће појам европског идентитета. Основна каракте-
ристика тзв. европског идентитета свакако је шароликост 

24 г. Острогорски,  
нав. дело, 522.

25 Кћерка деспотове 
кћерке Кантакузине  

и грофа Улриха 
Цељског.

26 М. спремић,  
Деспот Ђурађ 

Бранковић и његово 
доба, Београд 1994, 

453-454.

27 Арнолд Тојнби био 
је британски истори-
чар и дипломата. По-
знат је по томе што је 
проучавање историје 

базирао на проуча-
вању и компарацији 

цивилизација.

28 А. Тојнби, 
Проучавање историје, 

Београд 2002, 59-126.
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идеја и учења састављених на посебан начин. Овај иденти-
тет почива на три основна стуба које чине утицаји: Рима – 
идеја царства са организованом државном моћи, правом, 
институцијама и статусом грађанина; Јерусалима – идеја 
хришћанства, субјективног морала, свести, универзалне пра-
вде; и Атине – склоност ка сазнавању, рационалној аргумен-
тацији, идеалу склада, идеји човека као мере ствари. Као и 
код осталих идентитета, и код европског постоје извесне 
препреке у виду разноликости језика и локалних традиција. 
Међутим, како постоје заједнички интереси, те подељено-
сти су конвенцијама решене.29 Претеча овом идентитету био 
је свакако хришћански, са, истина, помало другачијим гра-
ницама и приоритетима. Докле год су сви сједињени у хриш-
ћанској вери, разлике у језику, култури живота и месту ста-
новања нису биле важне. Неретко је постојање другог – не-
цивилизованог, варварина, дивљака, био основни услов за 
препознавања себе самог.30

хришћански идентитет је у 15. веку доживео преломне 
тренутке. Улога „злог варварина“ додељена је османском 
султану Мехмеду II и његовој војсци што је требало додатно 
да очврсне самосвест хришћана. Али, унутрашњи ремети-
лачки фактор, несигурност и неповерење у црквене власти, 
у основни стожер духовности, нису ишли у корист овом про-
цесу јачање хришћанске свести. 

Тек сагледан у контексту шире слике европског друшт-
ва у првој половини 15. века, појединачни догађај попут бит-
ке за београдску тврђаву, добија своје право место. Резултат 
тог сагледавање јесте да је на известан начин победа у овој 
битки била неопходна за опстанак како европске хриш ћан-
ске заједнице тако и саме вере. 

Неуспешни су били многи покушаји да се европски вла-
дари и великаши договоре око одбране границе према Ос-
манском царству. „Бедем хришћанства“, како је Београд на-
зиван у каснијој историографији, у одсудном тренутку бра-
нили су превасходно они који би били први на удару уколи-
ко ово утврђење падне. То је била војска угарског племића 
Јаноша хуњадија. Овај ередељски војвода претходних 20 
година водио је битке са османским трупама и био је драго-
цени учесник ове крсташке војске. Захваљујући успесима 
које је остваривао у борбама против турског султана омо-
гућио је успон своје породице у угарском племству. Његов 

29 C. Todorv,  
Strah od varvara:  
sa one strane sudara 
civilizacija, Loznica 
2010, 217-223.

30 Исто, 33.



194 | АНА РАДАКОВИћ

млађи син, Матија Корвин, постаће је један од најзначајни-
јих мађарских средњовековних владара. Уз хуњадија бори-
ли су се и Михаило силађи, капетан Београда; мачвански 
бан Јован Корођски; Ладислав Кањижи и себастијан Роз-
гоњи са својим трупама, а одређен број војника је упутио и 
српски деспот. У име угарског краља Ладислава, који је у 
тим тренуцима неодложно морао да иде у лов, био је његов 
писар, Баварац Јован Рот. Он је касније постао еписком 
Бреслава (данас вроцлава).31

Међутим, питање је да ли би ови искусни војници мог-
ли да извојевају победу против далеко многољудније војске 
султана Мехмеда II да нису имали помоћ обичних људе који 
су на „бедем хришћанства“ били доведени проповедима Јо-
вана Капистрана и његове фрањевачке сабраће. За разлику 
од „угарских барона који су остали да седе код куће“, како 
пише Ђовани Таљакоцо, одазвали су се најсиромашнији сло-
јеви друштва. Међу крсташима нашли су се монаси, свеште-
ници, сељаци, ђаци, студенти из Беча и Кракова, авантури-
сти свих врста. Људи су углавном долазили из Аустрије, Не-
мачке, Пољке и Чешке. Да је највише било Мађара потпуно 
је разумљиво, њихова земља је била угрожена. Тој тези иде у 
прилог чињеница да се уз Капистрана највише угарски фра-
њевци спомињу као проповедници (Павле из Будима и Блаж 
Мађар). Иако заклети борац против јеретика и шизматика, 
Капистран је овог пута ипак радо прихватао све који су же-
лели да се боре против муслимана, и србе, влахе, Јевреје.32 
Поготово је занимљиво помињање Јевреја од стране Капи-
страна с обзиром да је он пре него што је притупио фрање-
вачком реду, док је био правник у Перуђи, био велики про-
тивник Јевреја. Касније је против њих држао врло оштре 
проповеди.33 све у свему крсташка војска постајала је све 
већа, преко Будима крсташи су били упућивани у Земун где 
је био смештен главни крсташки логор. Подаци о крсташи-
ма пред београдском тврђавом износе бројку од 60-70 000 
људи, али се тој цифри баш и не може веровати. Мали број 
њих је имао ратну опрему и војничко искуство, тако да је 
број стварних бранилаца био не већи од 20 000.34

За окупљање ове крсташке војске превасходно је био 
одговоран један човек. седамдесетогодишњи старац који је 
говорио на италијанском и није се одвајао од свога штапа – 

31 Ј. Калић-
Мијушковић,  
нав. дело, 140.

32 L. Wadding,  
нав. дело, 352.

33 E. Fugedi, “Lik i značaj 
Ivana Kapistranskog“, 
Croatica Christiana 19 

(1987), 131-139.

34 Ј. Калић-
Мијушковић,  

нав. дело, 140-142.
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фрањевац, Јован Капистран. Рођен 1385. или 1386. године у 
градићу на средњим Апенинима, завршио је права у Перуђи 
и врло брзо постао гувернер републике Перуђе и главни по-
вереник напуљског краља Ладислава. Приликом избијања 
грађанског рата 1416. године, оптужен је за издају и том при-
ликом затворен. сматра се да се током заточеништва упоз-
нао са учењима св. Фрање из Асизија, пошто се убрзо по 
ослобађању придружио реду „мале браће“.35

Ученом правнику и оданом вернику, какав је био Јован 
Капистран, проповедање је врло лепо ишло. глас о томе ко-
лико је био добар говорник и проповедник стигао је и до 
самог папе Мартина v који му је 1425. уручио декрет којим 
му се додељује широка власт у исповедничкој служби.36 У 
току свог службовања неретко је морао да смирује сукобе 
између италијаснких градова, попут онога између Риетија и 
Канталичеа. А након што је као изузетно близак човек папе 
Евгенија Iv учествовао на сабору у Фиренци, био је тражен 
као проповедник у Босни (против богумила), у Чешкој (про-
тив хусита), Франческо сфорца га је звао у Милано да сти-
ша немире.37 О томе колика је била популарност фрање вач-
ког проповедника у хришћанском свету сведоче и три пис-
ма која је бискуп Кракова слао Капистрану. хваливши ње-
гове успехе против хусита у Чешкој и Моравској, моли га да 
посети и Пољску.38

Неуморно проповедајући у својој седамдесетој години, 
стари фрањевац имао је речи како за младе и образоване 
људе (студенте из Беча и Кракова) тако и за своју монашку 
сабраћу. У тренуцима опште духовне пољуљаности, погото-
во у крајевима из којих су долазили (Угарска, Чешка, Пољ-
ска, дело светог римског царства), нови, конкретни доказ 
вере био је неопходан. Подстицајне Капистранове пропо-
веди, а онда и велика победа вратиле су народу оно што је 
изгубио – поверење и веру.

Београд, Република Србија, зима 2017.
Од лета 2015. године, Европа се суочава са тзв. „мигран-

тском кризом“. хиљаде избеглица са Блиског истока крену-
ло је пут запада. Један од путева води преко грчке, Маке-
доније, србије и... Ту се за већину избеглица пут завршава. 
На граници са Мађарском (некадашњом Угарском краље-

35 H. Herman,  
нав. дело, 31-45.

36 То је значило да је 
могао да изабере још 
једног брата из свога 
Реда и да њих двојица 
заједно могу слушати 
исповести свих људи 
и да их могу решити 
свих грехова, па чак и 
оних који су били у 
на д лежности само  
бискупа.

37 H. Herman,  
нав. дело, 57-104.

38 L. Wadding,  
нав. дело, 162-165.
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вином) подигнут је зид. Зид – физичка препрека између 
„једних“ и „других“, „нас“ и „њих“. Истовремено европске 
престонице постале су мете бројних терористичких напада, 
сепаратистички покрети широм континента постају све ја-
чи, а број присталица екстремне деснице се из дана у дан 
повећава. 

Бастион одбране „цивилизоване Европе“ у односу на 
средину 15. века померен је овог пута на север, на границу 
између Републике србије и Републике Мађарске. Значај Бе-
ограда у 2017. години неупоредиво је мањи, али и даље стоји 
као неми сведок нове кризе европског друштва. 

Помена европског идентитета и његових чинилаца већ 
је било. Како се његов претходник, хришћански идентитет, 
сусрео са својим изазовом у прошлости, тако се данас, шест 
векова касније и он сусреће са својим. године 1456. хриш-
ћанство је у складу са својим временом и средствима одолело 
том изазову и пружило свом идентитету нову шансу (Ре-
фор мација и Контрареформација морале су сачекати још 
коју годину). сад је дошао ред на стубове европске идеје да 
издрже и победе страх од потенцијалних демографских, кул-
турних и етничких промена. Можда баш хришћанство са 
својим начелима ту може помоћи.

résumé

Le siège de Belgrade a eu lieu en juillet 1456. Le sultan 
ottoman Mehmed II rassemblait des forces en vue de 
s’emparer de la forteresse de la ville de Belgrade, autrefois 
la capitale du Despotat de Serbie et en ce moment la for-
teresse très importante pour le Royaume de Hongrie. Le 
siège s’est transformé en une bataille majeure, au cours 
de laquelle Jean Hunyadi, un noble hongrois qui s’était 
déjà battu pendant deux décennies contre les Ottomans, 
a conduit une contre-attaque. Cette contre-attaque a 
submergé le camp turc, contraignant ainsi le sultan Meh-
med II, celui-ci déjà blessé durant l’affrontement, à lever 
le siège et à se battre en retraite. 
Les conséquences de cette victoire chrétienne étaient 
énormes. Tout d’abord, l’échec du siège de Belgrade a ar-
rêté la pénétration ottomane en Europe centrale pendant 
quelques années et a offert un répit de 70 ans à la Hongrie. 
Ensuite, ce siège « a décidé du sort de la Chrétienté », les 
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mots du pape Calixte III. Malgré toute l’organisation, les 
seigneurs hongrois et d’autres pays européens ont laissé 
Hunyadi financer tout seul. En revanche, Hunyadi a reçu 
l’appui du frère franciscain Jean de Capistran, qui prê-
chait le lancement d’une croisade. Grâce à lui, une armée 
de paysans, de fermiers, et d’étudiants, pour certains sim-
plement armés de frondes et de faux, sont venus se ranger 
sous la bannière de Hunyadi, qui avait déjà réuni autour 
de lui quelques mercenaires et cavaliers. Ces gens unis 
ont créé une armée chrétienne qui a vaincu les Turcs et 
qui a sauvé l’identité chrétienne.
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НЕНАД ЖИвКОвИћ

(НЕ)ПОсТОЈАНОсТ гРАНИЦА  
ЦРКвЕНЕ ЈУРИсДИКЦИЈЕ

И ПИТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА – МАКЕДОНИЈА 
НЕКАД И сАД

Апстракт: Узимајући за пример повезаност маке-
донског црквеног спора и македонског националног 
пи тања, аутор пореди стање друге половине 19. и по-
четка 20. века са савременом црквеном ситуацијом у 
Републици Македонији. Усредсређујући се на иден-
титетско питање у Македонији и начин на који су се 
у 19. веку према овом питању опходиле пре свега Бу-
гарска и србија, али и грчка, указује се на постојање 
паралелних црквених структура и на њихов рад на 
изградњи или јачању идентитета припадности одре-
ђеној нацији. У том смислу назначује се директна 
повезаност граница и присутности националних 
црк вених јурисдикција са националним идентите-
том. Аутор прошло пореди са савременим стањем у 
Македонији, наглашавајући да паралелне црквене 
структуре немају исту улогу као у 19. веку. На при-
меру тезе о културној и структуралној трансфор-
мацији православља бива указано на коренити про-
блем православне Цркве данас тј. на постављање на-
ционалног принципа изнад саборно-васељенског. 

Кључне речи: Македонска православна црква (МПЦ), 
српска православна црква (сПЦ), Православна ох-
ридска архиепископија (ПОА), нација, идентитет, гра-
нице, јурисдикција, раскол

Увод
Мењање граница је, чега смо и у ове дане, као и проте-

клих година у Европи па и шире, сведоци, једна у правом 
смислу речи актуелна тема. Оно је најчешће повезано са по-
себним идентитетима тј. са идентитетом који се разликује 
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или претендује да се разликује од идентитета групе од које 
се одваја и у односу на коју се повлачи нова граница (актуе-
лан пример у Европи је питање Каталоније) . Међутим, и 
границе црквене јурисдикције – или различитих црквених 
јурисдикција – су се неретко прекрајале и мењале, најчешће 
као последица промена политичких граница. У новије вре-
ме границе црквених јурисдикција почеле су се учестало и 
изразито преклапати, изнад свега у контексту такозване ди-
јаспоре (црквених заједница одређених националних група 
у земљама исељеништва, у којима источно-православни из-
раз хришћанства не спада у традиционалне вероисповести). 
сличних покушаја узурпације и преплитања црквене јури-
сдикције има такође и у наше време и на нашим просторима 
(узмимо за пример источну и североисточну србију и тамо-
шње деловање румунске јерархије као и југоисточну србију 
и деловање расколничке бугарске јерархије).1 У овом при-
логу биће учињен покушај једног кратког, садржински огра-
ниченог прегледа мењања црквене јурисдикције и могућих 
утицаја тих промена на изградњу локалног идентитета на 
примеру Македоније. Посебан нагласак стављен је на пери-
од од друге половине тј. краја 19. века, као и на сам 20. век, 
будући да су они од пресудне важности за овај случај. У за-
дњем делу рада покушаћу да већ изложено упоредим са сав-
ременим стањем.

Разјашњење појмова
Пре него што се окренем самој теми чини ми се неоп-

ходним да појасним или ближе одредим неколике термине 
који се овде учестало јављају и који су од важности за овај 
прилог. 

Најпре, само име односно назив Македонија по себи је 
комплексно и у различитим раздобљима историје означава-
ло је различито дефинисану област.2 Област која се данас 
сматра Македонијом у географском смислу простире се нај-
већим делом кроз три државе: Република Македонија најве-
ћим делом обухвата тзв. вардарску Македонију (која се про-
стире и на мале делове јужне србије и источне Албаније); 
тзв. пиринска Македонија јесте југозападна Бугарска (са 
центром у Благоевграду); и коначно, северни и северои-
сточни део данашње грчке (са центром у солуну) одговара 

1 О ова два случаја  
види: Александар 
Раковић, Срби и 
религијски интервен-
ционизам 1991–2015. 
Политички аспекти 
верских изазова 
српској држави и 
цркви после распада 
Југославије (Београд: 
хришћански култур-
ни центар др Радован 
Биговић, 2015), 264–
281; 302–314.

2 О овоме види: Tch-
avdar Marinov, „Fa-
mous Macedonia, the 
Land of Alexander: 
Macedonian Identity at 
the Crossroads of 
Greek, Bulgarian and 
Serbian Nationalism,” 
in Entangled Histories of 
the Balkans. Volume 
One: National Ideologies 
and Language Policies, 
ed. Roumen Daskalov 
and Tchavdar Marinov 
(Leiden – Boston: Brill, 
2013), 278–281.
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егејској Македонији. Иако се понекад ради о неопходној ге-
нерализацији (у контексту 19. и почетка 20. века) овде је пре 
свега реч о Македонији у смислу јужног суседа – Републике 
Македоније – која највећим делом одговара тзв. вардарској 
Македонији. 

Даље, реч је о црквеној јурисдикцији односно о канон-
ској надлежности једне црквене организације над одре ђе-
ном територијом. Питање црквене јурисдикције неоспорно 
је једно од горућих питања савременог Православља (ауто-
ке фалија и аутономија, као и такозвана дијаспора су теме 
које стоје у директној вези са питањем јурисдикције). Овде 
је реч о јурисдикцији – или тачније речено о јурисдикцијама 
– над поменутом облашћу, односно о њеном учесталом мења-
њу и преплитању у претходна нешто мало мање од два века. 

Коначно, појам идентитета јесте један од најкомплек-
снијих појмова данашњице и њиме се баве разне друштвене 
дисциплине. Поједностављено изражено идентитет може 
бити индивидуалан и колективан (групни). Као индивиду-
алан он даје одговор на питање ко сам ја, односно шта ме 
чини особом која сам, док као колективни он даје одговор 
на питање ко смо ми тј. чега је појединац део, са чиме се пои-
стовећује изван свог личног микрокосмоса. Овакви кон-
цепти и њихова употреба у друштвеним наукама нажалост 
нису непроблематични, као што су показали Брубејкер и 
Купер.3 Како индивидуалних, тако и колективних иденти-
тета може бити више – као само неки од примера могу се 
навести биолошки (пол, породица: нпр. отац, мајка, син, 
ћерка), религијски и национални идентитет. У смислу ко-
лективног, националног идентитета тј. о утицају на његову 
изградњу кроз присуство различитих националних цркве-
них јерархија на простору Македоније ће овде бити речи.

 Постанак и развој црквене јерархије  
на простору данашње Републике Македоније  
и идентитетско питање
Када је 1766. године укинута најпре Пећка патријаршија, 

а годину дана касније и Охридска архиепископија њихове 
области припојене су константинопољској– васељенској – 
патријаршији. Тако је, између осталог и предео вардарске 
Македоније у црквеном смислу прешао под окриље кон-

3 Уп. Rogers Brubaker 
and Frederick Cooper, 

„Beyond ’identity’,”  
Theory and Society 29:1 

(2000), 1–47,  
посебно 6–14.
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стан ти нопољске патријаршије. Иако је још раније виша је-
рархија Охридске архиепископије била доминантно грчког 
културног и језичког карактера, након њеног укидања, као 
и након укидања Пећке патријаршије, јерархија грчког по-
рекла преузима практично потпуну доминацију у цркви на 
поменутом простору. Такорећи истовремено појављује се 
Историја славенобугарска Пајсија хиландарца (1762), дога-
ђај који је касније окарактерисан као почетак бугарског на-
ционалног препорода. са друге стране, почетак 19. века до-
носи српски (1804–1813) и грчки устанак (1821–1830), и орга-
низацију ових држава и одговарајућих аутономних и/или 
аутокефалних цркава, чија је јурисдикција, што је важно 
напоменути, била ограничена на територије тих држава. На-
кон неколико деценија неуспешних захтева за постављањем 
бугарских епископа и установљењем независне бугарске 
цркве, у Истанбулу је 1870. године ферманом султана Абдул 
Азиза основана Бугарска Езгархија, замишљена и основана 
као аутономна црква бугарског етничког карактера у окви-
ру цариградске патријаршије, али је она де факто била неза-
висна. Еклисиолошки преседан оснивања ове цркве огледа 
су у чињеници да њена јурисдикција није била стриктно те-
риторијално одређена, већ је примарно зависила од етничке 
и језичке припадности. Наиме, црква у србији или грчкој 
организована је у оквирима већ дефинисаних политичких 
граница ових држава (нпр. Београдска митрополија имала 
је надлежност унутар граница Кнежевине србије), док ос-
нивање Бугарске Егзархије не само да је претходило, већ је 
очигледно имало за циљ јачање позиције за дефинисање гра-
ница будуће бугарске државе. Фамозни члан 10 Фермана 
одредио је јурисдикцију новооснованог Егзархата која се 
простирала углавном северно и около предела старе Пла-
нине, али је обухватала и предео Ниша, Пирота и велеса. 
Међутим, поред тога је остављена могућност, која се несум-
њиво односила на Македонију, да уколико би се најмање 2/3 
становништва једног места или области одлучило за при-
падност Егзархату, он би у том месту добио јурисдикцију.4 
Тако је, практично посматрано, створена паралелна цркве-
на јерархија већ постојећој јерархији константинопољске 
патријаршије. У овом случају границе нису једноставно по-
мерене, већ су се преклопиле, односно испреплеле, указу-

4 види: Fikret Adanır, 
Die makedonische Fra-
ge. Ihre Entstehung und 
Entwicklung bis 1908 
(Wiesbaden: Franz  
Steiner, 1979), 71–72.  
О позадини и 
друштвено-поли-
тичким околностима 
настанка Бугарског 
Егзархата види 
целокупан одељак  
о оснивању  
Егзархата: 42–72.
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јући притом на националне и политичке претензије бугар-
ских црквених и политичких фактора према словенском 
становништву на територији Македоније.

Иако је Егзархија већ 1872. на сабору сазваном од стране 
васељенске патријаршије у Константинопољу осуђена због 
етнофилетизма, она је наставила да постоји и да шири свој 
утицај међу становништвом Македоније. Тако су већ од 1874. 
постављени епископи Егзархије у Охриду, скопљу и велесу. 
Када је, након српско-бугарског рата 1885. српско културно 
присуство и политички утицај у Македонији, који је већ од 
четрдесетих година 19. века постојао, између осталог у виду 
основних и виших школа, практично елиминисан, српске 
власти покушавале су да код Порте издејствују постављање 
српског епископа у Македонији. Тако је пред крај 19. века 
цариградска патријаршија пристала да уместо својих – грч-
ких – епископа или као помоћне епископе постави на епи-
скопске катедре србе: у Призрену (Дионисије Петровић 
1896–1900), скопљу (Фирмилијан Дражић 1897. изабран за 
администратора, 1899. за митрополита, а постављен тек 1902., 
умро 1903.) и нешто касније у велесу (варнава Росић помоћ-
ни епископ 1910., 1913. преузео епархију и управљао између 
осталог и битољском). Они су се, са своје стране, а потпо-
могнути од стране српске државе, представљене кроз кон-
зулат у скопљу, ангажовали у отварању школа. Радослав 
грујић наводи да је до Првог балканског рата у Македонији 
било преко 400 српских основних школа, неколико гим на-
зија (између осталог у скопљу и Битољу), као и богословија 
у Призрену. Школе су имале изузетно важну улогу у овом 
процесу, а биле су званично под управом народно-цркве-
них општина, односно црквено-школских одбора.5 Број бу-
гарских школа достизао је до 1876. године 350 да би до бал-
канских ратова на целокупној османској територији било 
1141 бугарске школе.6 Црквена јурисдикција с једне и утицај 
на образовање, с друге стране, коју су истовремено спрово-
диле Бугарска и србија, али и грчка, имали су, између оста-
лог за циљ изградњу или учвршћење осећаја припадности 
једној од ових нација. Тако је, нпр., припадност једној одре-
ђеној цркви тумачено и разумевано као припадност одго-
варајућој нацији.7 са друге стране, присутност једне (наци-
оналне) црквене јерархије и с њихове стране организованих 

5 Уп. Александра Ж. 
Новаков, „средње 

српске школе у Ос-
манском царству 

(1878–1912),” (доктор-
ска дисертација, Уни-
верзитет у Новом са-
ду, 2014), 640. Доступ-

но на интернет адре-
си: http://nardus.mpn.

gov.rs/bitstream/
handle/123456789/8129/

Disertacija9344.
df?sequence=1&isA 

llowed=y.

6 victor Roudometof, 
Nationalism, 

Globalization and 
Orthodoxy. The Social 

Origins of Ethnic 
Conflict in the Balkans 

(Westport: Greenwood 
Press, 2001), 145.

7 victor Roudometof, 
Collective Memory, Na-
tional Identity and Eth-

nic Conflict – Greece, 
Bulgaria and the Mace-

donian Question (West-
port: Praeger, 2002), 91.
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школа ојачавало је територијалне претензије одговарајуће 
државе.8 У овом периоду, а поготово након 1878. године ме-
ђу становништвом Македоније није био редак случај мења-
ти припадност између поменутих националних и црквених 
актера. Такав један „флуидан“ идентитет постао је на неки 
начин средство преживљавања у датим околностима. са 
друге стране, може се рећи да је управо ово мењање припад-
ности постало аргумент за оспоравање било какве етничке, 
културне и језичке аутентичности становништва Маке до-
није.9 Имајући у виду шароликост и „еластичност“ граница 
црквене јурисдикције, као и надметање поменутих актера у 
изградњи одговарајућег националног идентитета, са пра-
вом се може закључити да је до почетка балканских и до 
Првог светског рата црквено-политичка ситуација на про-
стору Македоније била прилично дифузна.

Међутим, границе црквене јурисдикције, а самим тим и 
вршења утицаја на формирање националног идентитета, су 
се на подручју Македоније и након балканских ратова из-
нова мењале. Иако је након Другог балканског рата србија 
Букурешким миром добила вардарску Македонију, она је, у 
црквеном смислу званично и даље била под константи но-
пољском патријаршијом, мада је управа поверена београд-
ској митрополији. Поред тога, свештенство Егзархије било 
је протерано, а њене установе затворене, што је омогућило 
даљи образовно-црквени утицај српске краљевине. Јован 
Цвијић је у свом Балканском полуострву, може бити помало 
претерујући, записао да би, да није било Првог светског ра-
та, Македонија готово потпуно била српска, указујући ис-
товремено да је у источном делу, на граници са Бугарском, 
било јачег отпора и незадовољства становништва према срп-
ском присуству.10 Први светски рат и окупација србије омо-
гућили су повратак Егзархије на простор Македоније, чиме 
је у утицај на изградњу бугарског или пробугарског иденти-
тета преузео водеће место. Након завршетка рата и фор-
мирања Краљевине срба, хрвата и словенаца, формирана 
је и уједињена српска православна црква, којој је од стране 
васељенске патријаршије и званично предата надлежност 
над православним живљем унутар граница Краљевине схс 
(Томос 1922), укључујући и (вардарску) Македонију. Тадаш-
ња владајућа политика признавала је три народа (нације), 

8 violeta Duklevska 
Schubert, „’My faith, my 
nation’: Exploring the 
’natural’ affinity between 
Orthodox Christianity 
and national identity in 
Macedonia” in Macedo-
nia – the Political, Social, 
Economic and Cultural 
Foundations of a Balkan 
State, ed. victor C. de 
Munck and Ljupcho 
Risteski (London: Tau-
rus, 2013), 72.

9 Уп. Duklevska  
Schubert, „’My faith, 
my nation’,” 74.

10 Јован Цвијић, Бал-
канско полуострво 
(Београд: српска 
академија наука и 
уметности, 1991 [1918–
1922]), 431.
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по којима је држава и добила име које ће десетак година ка-
сније (1929) бити промењено у свеобухватније и у односу на 
доминанте нације неутралније име Југославија – држава свих 
јужних словена. Током овог периода и све до Другог свет-
ског рата, јурисдикција над Македонијом је остала под ок-
ри љем српске патријаршије, која је на том простору рас-
полагала са најпре четири, а потом три епархије: скопска, 
охридска, битољска (које ће потом бити спојене у охридско-
битољску) и злетовско-струмичка. У периоду Другог свет-
ског рата поново се Македонија нашла под Егзархијом и бу-
гарском окупационом влашћу, која је тамошње становниш-
тво видела као бугарско и прилично агресивно спроводила 
пројекат асимилације.11 Када је исход рата већ био известан 
и окупатор протеран нова власт није дозволила вишој је-
рар хији сПЦ (митрополит Јосиф Цвијовић и епископ ви-
кентије Проданов) повратак у Македонију. Тиме је, као сво-
јеврстан црквени пандан авнојској политици самоопре де-
љења и признања до тада оспораване македонске нације, 
отворен процес отцепљења епархија у Македонији, који је 
свој врхунац, уз широку подршку ондашњих структура вла-
сти, имао у једностраном и неканонском проглашењу ауто-
кефалности Македонске православне цркве (МПЦ) као 
обновљене Охридске архиепископије 1967. године. свакако 
није случајно да се чин проглашења поклопио са двесто-
годишњицом укидања Охридске архиепископије од стране 
Порте и васељенске патријаршије. Аутокефалност МПЦ ни 
до данас није призната, како од стране сПЦ, тако ни од 
осталих православних цркава.12 Од 2002. године, овај рас-
кол је додатно ескалирао, о чему ће бити речи у наредном 
одељку.

Занимљиво је да је, иако је до остварења замисли о за-
себној македонској цркви дошло у доба комунистичке вла-
сти, она постојала још у 19., као и почетком 20. века. Наи-
ме, 1891. године скопски митрополит Теодосије отцепио се 
од Бугарске Егзархије са циљем да обнови Охридску ар-
хие пископију као засебну македонску цркву, али је убрзо 
ухапшен од стране османских власти и изручен Бугарској. 
Драган Ташковски наводи да је Теодосије стајао на стано-
вишту постојања једног посебног македонског идентитета, 
који је засебан у односу на грчку, бугарску, као и на српску 

11 види: Раковић, Срби 
и религијски интер-

венционизам 1991–
2015, 209; Уп. 

Roudometof, Collective 
Memory, National 

Identity and Ethnic 
Conflict, 101–106.

12 У време припреме 
овог текста за штампу 

синод МПЦ се обра-
тио синоду Бугарске 

православне цркве са 
предлогом да БПЦ 

прихвати канонско 
(евхаристијско) 

јединство са МПЦ. 
Истовремено МПЦ би 

признала БПЦ као 
мајку Цркву, са захте-
вом да се БПЦ заузме 

пред васељенском 
патријаршијом и дру-

гим аутокефалним 
црквама за решавање 

њеног статуса. БПЦ 
није успоставила ка-
нонско јединство са 

МПЦ, али јесте израз-
ила спремност да се 
заузме за решавање 

питања статуса МПЦ. 
синод БПЦ је и зва-

нично донео решење 
по том питању, 

установљујући за то 
надлежну архијерејску 
комисију. види: Реше-

ние на Св. Синод на 
повод отправено пис-
мо от Македонската 

православна църква, 
Българска Патриар-

шия, на интернет 
адреси: http://www.bg-

patriarshia.bg/news.
php?id=249763. 
Приступљено 

22.12.2017. →
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нацију.13 Поред тога, почетком 20. века Крсте Мисирков, 
један од најзначајнијих бораца за признање македонске 
нације, писао је да би један од првих задатака македонске 
интелигенције требало да буде стварање посебне, независ-
не македонске цркве односно Охридске архиепископије 
као архиепископије целе Македоније.14 Ова идеја остваре-
на је, као што знамо, у послератној Југославији.

сумирајући овај историјски преглед, може се рећи да су 
од половине 19. века па све до краја Другог светског рата 
границе црквене јурисдикције на простору (вардарске) Ма-
кедоније биле изузетно подложне променама па чак и пре-
пли тању, што је довело и до паралелних црквених јерархија. 
У великој мери је присуство одређених, националних је-
рархија утицало и на процес изградње тамошњег национал-
ног идентитета. У контексту политике самоопредељења и уз 
подршку комунистичке власти Југославије, у којој је маке-
донска нација по први пут званично призната (иако се њени 
почеци налазе много раније) створена је и засебна Маке-
донска православна црква.

Савремено стање – цркве у Македонији
Питање које се намеће јесте каква је слика Македоније у 

смислу црквене јурисдикције и националног идентитета да-
нас? Од 1991. године Македонија је независна држава, коју 
србија и Бугарска, али не и грчка, признају под њеним ус-
тавним именом. слично као и у случају оснивања Бугарске 
Егзархије, и у Македонији је најпре основана национална 
црква да би неколико деценија касније, у склопу распада 
савезне Федеративне Републике Југославије уследило и ос-
нивање самосталне македонске државе. Данас тешко да не-
ко може да порекне постојање засебног македонског наци-

→ У оквиру овог 
реше ња надлежна 
комисија бугарске 
патријаршије и 
комисија МПЦ од-
ржале су заједнички 
састанак 21.12.2017. го-
дине. види: Среща 
между комисиите на 
Българската Право-
славна Църква и Ма-
кедонската Право-
славна Църква, 
Българска Патриар-
шия, на интернет 
адреси: http://www.bg-
patriarshia.bg/news.
php?id=252000. 
Приступљено 
22.12.2017.

13 О сарадњи Тајне македонске дружине, чији је циљ био одбрана пре свега 
од бугарског утицаја и јачање свести о македонском идентитету, и представ-
ника владе Краљевине србије од 1886. године, као и о покушају митрополита 
Теодосија види: Драган Ташковски, Рађање македонске нације (Београд: За-
вод за издавање уџбеника социјалистичке републике србије, 1969), 175–180; 
183–185. Такође види: Раковић, Срби и религијски интервенционизам 1991–
2015, 201–204, као и Marinov, „Famous Macedonia, the Land of Alexander,” 288; 
317–318. Маринов напомиње да је поменута Тајна македонска дружина била 
кратког века. 

14 Крсте П. Мисирковъ, За македонцките работи (софия, 1903), 22–23.
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оналног идентитета, иако се свакако може дискутовати о 
садржини тог идентитета. Тако је према последњем попису 
становништва, спроведеном 2002. године, према нацио нал-
ној припадности у Македонији од укупно 2.022.547 грађана 
живело 64,18% Македонаца и 25,17% Албанаца, док су оста-
лих нешто више од десет процената сачињавале друге на-
ционалне мањине (превасходно Турци, срби и Роми).15 Мо-
гло би се рећи да је ту слика прилично јасна. На црквеном 
плану, међутим, ствари изгледају другачије. Након неу-
спешног покушаја превазилажења раскола 2002. године, који 
је македонска страна најпре прихватила, а потом одбацила 
– узгред, под великим притиском политичких актера и ме-
дија16 – митрополит Јован вранишковски прихватио је по-
зив блаженопочившег патријарха Павла упућен целокуп-
ном македонском народу и свештенству да уђу у јединство 
са српском патријаршијом, а преко ње и са васцелим право-
славним светом. Један део свештенства и монаштва прик-
ључио се митрополиту Јовану и, након што су на заседању 
архијерејског сабора сПЦ изабрана још два епископа за Ма-
кедонију, основана је Православна охридска архиепископија 
(ПОА) као аутономна црква у оквиру српске патријаршије. 
На њеном челу нашао се митрополит, сада архиепископ Јо-
ван, а јурисдикција ове аутономне Цркве одређена је на Ре-
публику Македонију. То је од стране политичких актера у 
Македонији, али и јерархије МПЦ, протумачено као нацио-
нална велеиздаја и чин усмерен ка подривању македонске 
нације и државе. Епилог је добро познат, вишеструко осу-
ђивање и тамновање архиепископа Јована по оптужбама за 
ширење верске и националне нетрпељивости, а потом и на-
водне проневере донација из периода његове припадности 
МПЦ. Разне међународне организације указивале су на то 
да је архиепископ Јован био политички затвореник (међу 
њима и хелсиншки комитет за људска права). Православна 
охридска архиепископија је наставила, упркос изразито те-
шкој ситуацији, да постоји и организује црквени живот у 
могућим оквирима, што је, практично посматрајући, поно-
во довело до постојања паралелне јерархије.

Међутим, какав и да ли уопште ова ситуација данас има 
значај у контексту питања идентитета? Према поменутом 
попису из 2002. године, нешто мало мање од 65% грађана 

15 Попис на население-
то, домаќинствата и 

становите во Репу-
блика Македонија, 

2002 - дефинитивни 
податоци. Книга X: 

Вкупно население, 
домаќинства и 

станови – 
дефинитивни 

податоци по населени 
места. Вкупно 

население според 
изјаснувањето за 

националната 
припад ност, 

мајчиниот јазик и 
вероисповедта 

(скопје: Државен 
завод за статистика, 

2002), 62. 

16 Уп. Ненад 
Живковић, „Улога 
медија у скопљу у 

одбацивању Нишког 
споразума 2002. годи-
не,” у Зборник радова – 

Међународна 
конференција Српска 
православна црква у 

штампаним медијима 
2003-2013, Београд, 20-

21. октобар 2015., ур. 
владимир 

вукашиновић (Бео-
град: Институт за кул-

туру сакралног Монс 
хемус = Institut for the 
Culture of Sacral Mons 

Haemus, 2015), 137–145. 
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изјаснило се православним, а 33% исламске вероисповести.17 
Дакле, проценат оних који припадају македонској нацији и 
оних који се изјашњавају као православни угрубо се покла-
па. Улога православља и конкретно МПЦ у националном 
наративу и у контексту очувања нације заузима високо ме-
сто.18 Уопште говорећи, већ је указано на то да је припад-
ност православној, а поготово локалној православној тра-
ди цији један од важних, суштинских чинилаца национал-
них идентитета, чак и код оног дела популације који себе 
сматра неверујућим.19 У случају Македоније ту улогу нео-
спорно има МПЦ, упркос чињеници да је опште непризната 
црква, док њена борба за признање истовремено и потврђује 
на ционални наратив жртве и угњетаваног, на шта је указала 
и Дуклевска Шуберт.20 Православна охридска архиепи ско-
пија као опште призната канонска православна Црква у Ма-
кедонији није ништа мање македонска црква од МПЦ – њен 
клир, али и њену паству сачињавају превасходно припадни-
ци Македонске нације – али је њено канонско јединство са 
српском патријаршијом, преко које се налази и у јединству 
са свеколиким православљем, за политичке актере и МПЦ 
питање камен спотицања.

Коначно, овакво поређење са постојањем паралелних 
црквених структура у Македонији некад и сад, може се на-
правити само у погледу на црквену јерархију, али не и у по-
гледу на национално-образовни контекст.

Закључак
Какав се закључак из овога може извести? Очигледна је 

сличност савременог стања црквених граница у Македонији 
са периодом с краја 19. века у коме је македонско питање за-
добило свој облик. У контексту овог излагања важно је рећи 
да су и данас, као некада границе црквене јурисдикције у 
извесној мери и нестабилне, односно испреплетане. Оно 
што се у међувремену променило јесте постојање једног по-
себног, македонског националног идентитета који је доб-
рим делом везан за македонску цркву, односно за право-
славну вероисповест која је у локалном македонском наци-
оналном искуству поистовећена са македонском православ-
ном црквом. Међутим, само питање црквене јурисдикције 
и даље је нерешено и поврх тога високо политизовано.

17 Попис на население-
то 2002, Книга X, 334.

18 Уп. Duklevska Schu-
bert, „’My faith, my na-
tion’,” 83–85.

19 Уп. Irena Borowik, 
„Orthodoxy 
Confronting the 
Collapse of 
Communism in Post-
Soviet Countries,” Social 
Compass 53:2 (2006): 
275; и Kristen Ghodsee, 
„Symphonic Secularism: 
Eastern Orthodoxy, 
Ethnic Identity and 
Religious Freedoms in 
Contemporary 
Bulgaria,” Anthropology 
of East Europe Review 
27:2 (2009): 227; 233–235.

20 Duklevska Schubert, 
„’My faith, my nation’,” 
83–84.
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Овај, као и други слични црквени спорови, указује на 
један значајно дубљи проблем у Православљу данас. Он се, 
пре свега, тиче доминантне националне улоге у локално ор-
ганизованим црквама. Рудометов је указао на две компо-
ненте које су од 19. века у великој мери утицале на живот и 
организацију Православне Цркве. Он је ове компоненте на-
звао културном (културолошком) и структуралном транс-
формацијом, указујући на то да је од 19. века дошло до одре-
ђене промене од васељенског (општег, саборног) ка нацио-
налном (партикуларном) етосу, што се изразило у орга ни-
зацији засебних цркава, замишљених на националним ли-
нијама, а најчешће спроведених неканонски па и насилно.21 
Овај процес поставио је националну цркву на место стуба, 
можда можемо рећи каменог угла, националне државе, али 
је истовремено ставио у службу државно-националне по-
литике. Ова чињеница, сматрам, неретко онемогућава црк-
вене актере да делују у оквиру једне, свете, саборне и апо-
столске Цркве, као што се, нпр. може видети у случају маке-
донског раскола. стога је за решење македонског црквеног 
питања, као и неких других, потребан, чини се, висок сте-
пен евхаристијско-саборног, васељенског разумевања, ра-
ционалног приступа и оживљавања осећаја припадности 
изнад свега једној, светој, саборној и апостолској Цркви.

21 види: victor 
Roudometof, 

Globalization and 
Orthodox Christianity: 
The Transformations of 

a Religious Tradition 
(New York: Routledge, 

2014), 84–91.


