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Светом архијерејском синоду

Београд
За Свеи архијерејски сабор

У

уместо Óуместо Óуместо 

ÀуводА

ду ху чла на 108. Уста ва Срп ске Пра во слав не Цр кве, под но-
си мо Све том ар хи је реј ском си но ду ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ-
ШТАЈ за Са бор, о сво ме ра ду, ста њу и при ли ка ма у Епар-
хи ји ра шко-при зрен ској и ко сов ско-ме то хиј ској за пе ри-

од од 20. ма ја 2004. до 15. ма ја 2005. го ди не. 

АР ХИ ПА СТИР СКИ РАД

а) Као еар хиј ског ар хи је ре ја

У зад њих не ко ли ко го ди на (од 2000. па на  о ва мо), на ши из ве шта-
ји  за Све ти ар хи је реј ски Са бор, по сво јој фор ми и са др жа ју ско-
ро да се не раз ли ку ју. До га ђа ји се ма ње-ви ше по на вља ју. Ме ња ју 
се са мо на зи ви ме ста где су се ти тра гич ни до га ђа ји од и гра ли, 
као и име на жр та ва ко је су у њи ма по стра да ли. Та кав вид из ве-
шта ја је усло вљен и дик ти ран но вим (не)при ли ка ма на ста лим то-
ком ра та и у по сле рат ним усло ви ма на Ко со ву и Ме то хи ји у ко ји-
ма жи ви мо и ра ди мо пу них шест го ди на. 
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У про шло го ди шњем из ве шта ју (за 2004. го ди ну) нај ви ше па-
жње би ло  је по све ће но стра вич ном по гро му над срп ским на ро-
дом и ње го вим све ти ња ма на Ко со ву и Ме то хи ји из вр ше ном 17. 
и 18. мар та 2004. го ди не. Ове го ди не би смо са мо украт ко ре кли  о 
ду го роч ним по сле ди ца ма то га по гро ма, не ис пу ње ним обе ћа њи-
ма ме ђу на род не за јед ни це и нео ства ре ним на да ма на шег по стра-
да лог на ро да. 

Га лант на обе ћа ња ко ја су пљу шта ла са свих стра на да ће се све 
уни ште но у мар тов ским не ре ди ма по пра ви ти и об но ви ти до кра ја 
го ди не као да су има ла за циљ да са мо ство ре ути сак ре ше но сти ме-
ђу на род не за јед ни це да од луч ни је при сту пи ре ша ва њу те шког ко-
сов ског про бле ма. У су шти ни, све је оста ло по ста ром. На си ље над 
Ср би ма се на ста ви ло и по сле 17. мар та. По вре ме на уби ства (као Ди-
ми три ја По по ви ћа у Гра ча ни ци 6. ју на), на па ди на по је ди не Ср бе, 
па ље ви на ку ћа (Ора хо вац), пљач ке сто ке и по љо при вред не ме ха-
ни за ци је (Гој бу ља, Су ви До итд.) и дру ги ви до ви при ти ска ка ко би 
се Ср би исе ли ли са Ко со ва и Ме то хи је, тра ју и до да нас. 

По себ но ва ља ис та ћи на па де на Ср бе о за ду шни ца ма ове го ди-
не ка да су ор га ни зо ва но (ауто бу си ма) по се ћи ва ли гро бља и гро бо-
ве сво јих срод ни ка ши ром Ко со ва и Ме то хи је. По ред тих на па да и 
ка ме но ва ња ауто бу са, Ср би су до жи ве ли и ду бо ки бол због ста ња 
у ко ме су за те кли гро бља и по је ди не гро бо ве сво јих ми лих и дра-
гих по кој ни ка. Сви над гроб ни спо ме ни ци су по ру ше ни, мно ги од-
не ти и угра ђе ни у шип тар ске ку ће или шта ле, не ки гро бо ви рас ко-
па ни, на ви ше ме ста ко сти по ва ђе не из гро бо ва и раз ба ца не. На 
гро бљу у Ко сов ској Ми тро ви ци за те кли су да не ки Ал бан ци на срп-
ском гро бљу по ди жу ку ће, а да је огра да од гро бља раз не се на.

На ше све ти ње би ле су ме те ал бан ских зло чи на ца, екс тре ми-
ста и пљач ка ша и по сле до га ђа ња у мар ту. Цр кве у Ђа ко ви ци не 
са мо да су по ру ше не, не го је и те рен очи шћен та ко да ни је оста ло 
ни ка квог тра га од цр ка ва. И по дру гим ме сти ма, ма те ри јал од по-
ру ше них све ти ња се раз но си и раз вла чи и ко ри сти за по ди за ње 
при ват них гра ђе ви на. У ја ну а ру ове (2005.) го ди не, ски нут је 
крст са ку по ле цр кве Св. Ни ко ле у При шти ни, а ме тал на огра да 
око пор те сва од не се на. Ни ка кве на ше ин тер вен ци је и обра ћа ња 
СПГС УН г. С. Ј. Пе тер се ну ни су да ле ни ка кве ре зул та те, као ни 
прет ход них го ди на, јер ни ко од по чи ни ла ца тих зло чи на ни ка да 
ни је от кри вен ни ти из ве ден пред ли це прав де.
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По ку ша ји то ком про шлог ле та да се об но ве по ру ше не и спа-
ље не срп ске ку ће у мар тов ским не ре ди ма, слу жи ли су са мо у мар-
ке тин шке свр хе. Че сто се о то ме го во ри ло и ма ни пу ли са ло. Из но-
ше ни су про цен ти ко ли ко је ку ћа об но вље но: 60%, па 80%, па 
92%. Исти ни за во љу, би ло је не ког ра да на об но ви ку ћа, али ни 
јед на од њих  ни је пот пу но до вр ше на, и ниг де у тзв. об но вље не ку-
ће ни су се вра ти ли да на ста ве жи вот њи хо ви ра ни ји вла сни ци и 
жи те љи. Нај че шће је то слу жи ло као по за ди на за сли ка ње ал бан-
ског и стра ног ли це мер ја око на вод но ис пу ње них де мо крат ских 
стан дар да пред ре ша ва ње ко нач ног ста ту са Ко со ва. Мно ге од тих 
„об но вље них“ срп ских ку ћа про да те су јер се вла сни ци, у не до-
стат ку без бед но сти, ни су сме ли вра ти ти да у њи ма на ста ве жи-
вот, те је на та кав на чин до шло до ле га ли за ци је про го на и ет нич-
ког чи шће ња из вр ше ног у мар ту про шле го ди не. 

Што се, пак, ти че  об но ве уни ште них све ти ња у мар тов ским до-
га ђа њи ма, (о они ма по ру ше ним пре 17. мар та ни ко од зва нич ни ка 
ме ђу на род не за јед ни це и не го во ри), што је та ко ђе обе ћа ва но на 
сва зво на, ни је учи ње но ни шта. Го ди на да на је про шла у раз го во ри-
ма, до го во ри ма и пре го во ри ма, бо ље ре че но у по ку ша ју  ме ђу на-
род не за јед ни це (УН МИК-а, СЕ, УНЕ СКО-а) да на мет ну за СПЦ 
не при хва тљи ве прин ци пе ка да је на ша кул тур на ба шти на у пи та-
њу. То се огле да у по ку ша ју пре и ме но ва ња на ше кул тур не ба шти не 
у: „ко сов ску“, „ви зан тиј ску“, „свет ску“ или про сто „пра во слав ну“, 
са мо да не ма ниг де од ред ни це „срп ска“. И не са мо то. Ме ђу на род-
не ин сти ту ци је ко је се ба ве кул тур ном ба шти ном, не ма ју у ви ду об-
но ву на ших све ти ња до вра ћа ња у пу ну функ ци о нал ност, не го ви-
ше про ме ну њи хо ве на ме не. Та ко у из ве шта ју СЕ за све три цр кве 
у Ђа ко ви ци (кроз три фа зе) пред ви ђа се ис кљу чи во са мо огра ђи ва-
ње ло ка ли те та где су цр кве би ле. Ни ре чи о њи хо вој об но ви. 

УНЕ СКО та ко ђе у из ве шта ју сво је ми си је из мар та 2003. го ди-
не, за на ше нај ста ри је цр кве (Св. Бо го ро ди це Оди ги три је у Му шу-
ти шту и др.), пред ви ђа раш чи шћа ва ње те ре на, са би ра ње оста та-
ка фре са ка или ка ме не пла сти ке и то де по но ва ње на не ком ме сту, 
кон зер ви ра ње оста та ка цр кве, огра ђи ва ње и – пре тва ра ње цр кве 
у „ар хе о ло шки ло ка ли тет“. Ни го во ра о об но ви и вра ћа њу цр ка ва 
у њи хо во пр во бит но ста ње и функ ци ју.

И што је нај го ре у це лој тој ства ри, је сте на сто ја ње УН МИК-
а да нам на мет не при вре ме не (јед но на ци о нал не – ал бан ске) ко-
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сов ске ин сти ту ци је: Ми ни стар ство кул ту ре, омла ди не и спор та, 
на ко је је СПГС пре нео овла шће ње и бри гу „о кул тур ној ба шти-
ни Ко со ва“. Не што не до пу сти во и не при хва тљи во, да о на шим 
све ти ња ма и њи хо вој об но ви бри ну они ко ји их шест го ди на си-
сте мат ски уни шта ва ју.

Као по се бан вид при ти ска на срп ски на род ко ри шће но је и 
ви ше ме сеч но ис кљу че ње стру је по је ди ним срп ским се ли ма цен-
трал но-ко сов ске ен кла ве (Ба ту се, При луж је, Пле ме ти на, Ску ла-
не во, Ра де во, Ли пљан...), и то у зим ском пе ри о ду, ка да су до ма-
ћин ства оста ја ла у мра ку, без гре ја ња, че сто и без во де по ви ше 
ме се ци. Ипак, на род је и то из др жао и ни је се дао по ме ри ти са 
сво јих ве ков них ог њи шта. То ис кљу че ње стру је по ку ша ло се 
пред ста ви ти да је би ло ра ди из ми ре ња ду го ва за по тро ше ну елек-
трич ну енер ги ју КЕК-у, ко ји се бе сма тра ле ги тим ним на след ни-
ком  имо ви не и пра ва ЕПС-а под упра вом УН МИК-а. У су шти ни, 
не ра ди се са мо о то ме да Ср би не ће или не мо гу да пла те стру ју, 
већ је то при ти сак да се при хва те  над ле жно сти ис кљу чи во ко сов-
ских ин сти ту ци ја. Др жа ва Ср би ја је по ка за ла до бру во љу и по ну-
ди ла но вац за из ми ре ње тих ду го ва ња, или да утро ше ну енер ги ју 
на док на ди ди рект но са мре же ЕПС-а, али ко сов ске ин сти ту ци је 
то ни су при хва ти ле, ни ти на шле ре ше ње про бле ма до да нас.

По треб но је, ма кар и украт ко, на гла си ти да се вер ни ци Епар-
хи је ра шко-при зрен ске и у обла сти ма Ста ре Ра шке (оп шти не Ту-
тин и Но ви Па зар) та ко ђе на ла зе у ве о ма не по вољ ним усло ви ма, 
што до во ди до не га тив не по ја ве да они про да ју сво је до мо ве и 
има ња и исе ља ва ју се, од ла зе ћи у дру ге де ло ве Ср би је. Све штен-
ство и мо на штво ко је жи ви и де ла на тим под руч ји ма, по ку ша ва 
да охра бри тај на род и ули је му  на ду да је по треб но да ис тра је и 
оп ста не у тој ко лев ци срп ске др жав но сти и срп ске ду хов но сти. 
Али то ни је до вољ но. По треб на је друк чи ја, осми шље на и ста бил-
на на ци о нал на и еко ном ска по ли ти ка и стра те ги ја др жа ве Ср би-
је и ње них ин сти ту ци ја на це лом про сто ру Ра шке обла сти, ка ко 
би се си ту а ци ја са ни ра ла.

Ми смо са це ло куп ним на шим све штен ством и мо на штвом 
уло жи ли мно го тру да, во ље и љу ба ви да охра бри мо, уте ши мо и 
по мог не мо на шем на ро ду да оста не на сво јим ог њи шти ма ка ко 
на Ко со ву и Ме тро хи ји, та ко и у Ра шкој обла сти. И да ље смо мак-
си мал но ан га жо ва ни у кон так ти ма и раз го во ри ма са пред став ни-
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ци ма ме ђу на род не за јед ни це, апе лу ју ћи не пре кид но на све ва-
жни је чи ни о це да учи не од луч ни ји ко рак по пи та њу ста би ли за-
ци је ста ња на Ко со ву и Ме то хи ји, да омо гу ће оп ста нак срп ског 
на ро да на ње го вим ве ков ним ог њи шти ма, као и по вра так прог на-
них, без че га не ма ни ре ше ња ко сов ског пи та ња. У том за ла га њу 
има мо све срд ну по др шку и по моћ це ло куп ног на шег све штен-
ства и мо на штва, ко ји исто то чи не у свом окру же њу, на ло кал-
ном ни воу.

Од све га је, ипак, нај ва жни је што смо у не пре кид ном кон так-
ту са сво јим све штен ством и мо на штвом, као и са са мим на ро-
дом, при ли ком сво јих пу то ва ња и оби ла ска свих ме ста где наш 
на род жи ви на под руч ју чи та ве на ше Епар хи је. Тре ба при зна ти 
да је тај наш па стир ски рад омо гу ћен ис кљу чи во раз у ме ва њем и 
по др шком УН МИК по ли ци је ко ја је у сва ко до ба спрем на да нам 
пру жи од го ва ра ју ћу прат њу у сво ме блин ди ра ном во зи лу. Но и 
то са мо по се би све до чи да су и ме ђу на род ни фак то ри са ми све-
сни на ка квом је ни воу пи та ње без бед но сти на Ко со ву и Ме то хи-
ји, иако у сво јим из ја ва ма че сто го во ре да је без бед ност на за вид-
ном ни воу.

Та оп шта си ту а ци ја и из у зет но те шко ста ње на под руч ју по ве-
ре не нам Епар хи је ути ца ли су на то да смо и у про те клој го ди ни 
во ди ли ве о ма жи ву ди пло мат ску ак тив ност. Има ли смо број не 
при је ме и раз го во ре са ви со ким лич но сти ма КФОР-а и УН МИК-
а, као и са ви ше ме ђу на род них пред став ни ка ко ји су нас по се ћи-
ва ли у на шем при вре ме ном се ди шту, ма на сти ру Гра ча ни ци. По-
себ но бих ис та као по се ту Де ле га ци је вер ских ли де ра из САД ко ју 
је пред во дио г. Џо зеф Гри бо ски, а ко ји су до шли да се лич но уве-
ре у раз ме ре и стра хо те мар тов ског по гро ма. Ствар ност на Ко со-
ву и Ме то хи ји, по себ но по ру ше не и оскр на вље не на ше све ти ње 
оста ви ли су на њих ду бок ути сак. 

По ред ме ђу на род них зва нич ни ка, по се ћи ва ли су нас и пред-
став ни ци на ших вла сти из Бе о гра да, као ми ни стар ве ра Ми лан 
Ра ду ло вић, пред сед ник Ко ор ди на ци о ног цен тра Не бој ша Чо вић, 
Њ. К. Ви со чан ство пре сто ло на след ник принц Алек сан дар Ка ра-
ђор ђе вић и прин це за Ка та ри на, пред сед ник Ср би је г. Бо рис Та-
дић и мно ги дру ги. Сви они су на сто ја ли да по мог ну на шем на ро-
ду би ло ре чи ма уте хе и охра бре ња, би ло ху ма ни тар ном по мо ћи 
ко ју су со бом до пре ма ли.
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На ша ди пло мат ска ак тив ност ни је  оста ла са мо на тим при је-
ми ма и раз го во ри ма на Ко со ву. Ми смо и у про те клој го ди ни има-
ли ви ше пу то ва ња у ино стран ство у ци љу све до че ња и упо зна ва-
ња ме ђу на род не јав но сти са оним шта се до го ди ло на Ко со ву и 
Ме то хи ји 17. мар та, али и по сле ње га. Та ко смо у то ку 2004. го ди-
не че ти ри пу та пу то ва ли у САД, јед ном пре 17. мар та и три пу та 
на кон то га. Два пу та смо би ли у по се ти Ати ни, јед ном  Бер ли ну, 
јед ном Мо скви и јед ном Са ве ту Евро пе у Стра збу ру. На свим 
тим пу то ва њи ма, у број ним су сре ти ма са пред став ни ци ма вла-
сти и дру гих ин сти ту ци ја, сву да смо го во ри ли и све до чи ли о те-
шком по ло жа ју срп ско га на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји и о угро-
же но сти на ше кул тур не ба шти не, по себ но цр ка ва и ма на сти ра. 
Сву да смо до би ја ли обе ћа ња и уве ра ва ња да ће учи ни ти све што 
мо гу да се ства ри убр за ни је ре ша ва ју, али од све га то га ма ло је 
шта ре а ли зо ва но на те ре ну.

б) Жи во Цр кве

И по ред свих на ве де них оба ве за и те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва-
мо, на ша основ на па стир ска де лат ност – бо го слу же ње, оста ло је 
на пр вом ме сту на шег ан га жо ва ња. Бо го слу жи ли смо сва ке не де-
ље и пра зни ка у не ком од хра мо ва или ма на сти ра на ше Епар хи је. 
На ро чи то при ли ком ра зних све ча но сти и ма на стир ских сла ва. У 
ци љу је дин стве ног де ло ва ња на ду хов ном и бо го слу жбе ном пла-
ну, и ове смо, као и ра ни јих го ди на, 3. и 4. ав гу ста 2004. го ди не 
одр жа ли у Ле по са ви ћу тра ди ци о нал ни брат ски са ста нак са свим 
све ште ни ци ма на ше Епар хи је, на ко јем су раз ма тра на пи та ња од 
ви тал ног и оп штег ин те ре са за жи вот Цр кве на чи та вом под руч-
ју Епар хи је ра шко-при зрен ске и ко сов ско-ме то хиј ске, по себ но у 
ве зи ве ро на у ке у шко ла ма и  бли жег кон так та све ште ни ка са сво-
јим на ро дом. По ред то га, и ове го ди не смо одр жа ли брат ске са-
стан ке по на ме сни штви ма то ком све те Че тр де сет ни це, где се по 
тра ди ци ји вр ши смо тра сва ког све ште ни ка по је ди нач но на па ро-
хи ји ко ју оп слу жу је.

Ме ђу свим све ча ним про сла ва ма (би ло их је пре ко 20) и ду хов-
ним зби ва њи ма, два до га ђа ја за у зи ма ју по себ но ме сто у жи во ту 
на ше Епар хи је у про те клој го ди ни. Пр ва је хи ро то ни ја ви кар ног 
Епи ско па ли пљан ског г. Те о до си ја, ко ја је оба вље на 20. ју на 2004. 
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го ди не у ма на сти ру Де ча ни ма. То је, не ма сум ње, нај ва жни ји до га-
ђај на Ко со ву и Ме то хи ји у про те клих шест го ди на, а ве ро ват но и 
пр ва хи ро то ни ја ко ја је из вр ше на у ма на сти ру Де ча ни ма у чи та-
вој ње го вој исто ри ји. По ред Ње го ве Све то сти Па три јар ха Па вла, 
све ту Ли тур ги ју је слу жи ло још 18 епи ско па, 37 све ште ни ка и 8 ђа-
ко на. И по ред свих те шко ћа и не сло бо де кре та ња, за хва љу ју ћи 
раз у ме ва њу КФОР-а у Де ча не се то га да на сле гло ве ли ко мно штво 
вер ни ка из свих кра је ва у ко ји ма Ср би жи ве. Тај до га ђај, и ам би-
јент ма на сти ра, остао је сви ма у не за бо рав ном се ћа њу.

Дру ги до га ђај за не за бо рав био је 15. ав густ, ка да је све ча ном 
Ли тур ги јом ко ју је слу жио Ње го ва Све тост Па три јарх Па вле са 
се дам епи ско па, 32 све ште ни ка и 5 ђа ко на, зва нич но об но вљен 
ма на стир Бањ ска на кон 520 го ди на од ње го вог ра зо ре ња. И ту је 
при су ство ве ли ког бро ја на шег на ро да из свих кра је ва по ка зало 
ко ли ко је то зна ча јан до га ђај не са мо за на шу Епар хи ју не го за це-
лу СПЦ и сав наш на род.

По ред то га вред но је по ме ну ти да је и про шле го ди не Ви дов-
дан са свим сво јим пра те ћим све ча но сти ма све ча но про сла вљен 
уз уче шће Ње го ве Све то сти Па три јар ха Па вла, ви ше епи ско па, 
све штен ства и вер ног на ро да. По сле Ли тур ги је на Га зи ме ста ну је 
одр жан тра ди ци о нал ни па ра стос свим во ђа ма и вој ни ци ма срп-
ским ко ји су жи вот свој по ло жи ли на бој ном по љу за крст ча сни 
и сло бо ду злат ну од Ко со ва па до да на шњег да на. На кон то га, у 
Гра ча ни ци је из вр ше на до де ла ор де на-ме да ље „Мај ке де вет Ју го-
ви ћа“ (19 злат них и 38 сре бр них), што је на род са оду ше вље њем 
по здра вио.

Све му ке и не во ље кроз ко је про ла зи и у ко ји ма жи ви на ша 
Епар хи ја, ни су оме ле за по че ти раз вој ду хов ног жи во та, на ро чи-
то што се ти че мо на штва. Та ко смо про шле је се ни има ли че ти ри 
мо на ше ња у жен ским ма на сти ри ма (Со ко ли ца јед но и Кон чул 
три) и 11 мо на ше ња у му шким ма на сти ри ма (Ду бо ки По ток 1; 
Бањ ска 1; Цр на Ре ка 2; Со по ћа ни 3; Ђур ђе ви Сту по ви 1; Со ча ни-
ца 1 и Де ча ни 2). По ред то га Го спод нас је у про те клој го ди ни об-
ра до вао са 15 но во ру ко по ло же них све ште но слу жи те ља (7 ђа ко на 
и 8 све ште ни ка), од ко јих осам из ре до ва мо на ха.

У то ку го ди не има ли смо и не ко ли ко осве ће ња но вих обје ка та. 
Та ко смо 3. ју на осве ти ли но во по диг ну ти храм св. ца ра Кон стан-
ти на и ца ри це Је ле не у се лу Ко ре ти ште код Гњи ла на, ко је га су са-
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ми ме шта ни по ди за ли у зад њих не ко ли ко го ди на. Је да на е стог ав-
гу ста осве ти ли смо хи рур шку са лу у бол ни ци „Си мо ни да“ у Гра-
ча ни ци на оп шту ра дост и за до вољ ство ме шта на ове цен трал не 
ен кла ве. А 27. фе бру а ра осве ти ли смо па ро хиј ски дом у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, не да ле ко од хра ма св. Ди митри ја ко ји је у из град њи. 
Исто га да на смо на све тој Ли тур ги ји у Зве ча ну ру ко про и зве ли у 
чин про то је ре ја па ро ха ми тро вач ког Ста ни шу Ар си ћа.

Три го ди не смо во ди ли ак ци ју „об но ви мо по ру ше не све ти ње 
мо ли твом“ слу же ћи све те Ли тур ги је на ру ше ви на ма ма на сти ра Зо-
чи шта. Та ак ци ја је нај зад, ми ло шћу Бож јом, уро ди ла пло дом. У 
мар тов ском по гро му на ро чи то су по стра да ли ма на стир Све ти Ар-
хан ге ли код При зре на и ма на стир Де вич. Че ка ли смо уза луд пет ме-
се ци на ис пу ње ње обе ћа ња ме ђу на род не за јед ни це да об но ва тих 
све ти ња поч не. Уви дев ши да од то га не ће би ти ни шта, кре ну ли 
смо у соп стве ној ре жи ји да у сва ком од тих ма на сти ра об но ви мо 
по је дан ко нак, ка ко мо на штво зи му не би до че ка ло у кон теј не ри-
ма. За хва љу ју ћи раз у ме ва њу и по мо ћи пре све га ми ни стра ве ра г. 
Ми ла на Ра ду ло ви ћа, у то ме смо ус пе ли. И мо на си у Ар хан ге ли ма 
и мо на хи ње у Де ви чу пре зи ме сме ште ни су у об но вље не ко на ке. 

И не са мо то. Уз раз у ме ва ње ге не ра ла Ју жног сек то ра КФОР-
а, г. Da ni la Er ri co, Ита ли ја на, иако ка сно, не где у но вем бру 2004. 
го ди не по че ла је об но ва не ко ли ко про сто ри ја јед ног де ла ко на ка 
у ма на сти ру Зо чи ште код Ора хов ца, у ко је су сме ште на три мо на-
ха-по врат ни ка, те је та ко и та све ти ња на кон пет и по го ди на по-
но во ожи ве ла. 

У ци љу ду хов но-про свет ног ути ца ја на на род, и по ред свих 
не во ља, Епар хи ја ра шко-при зрен ска и да ље ис тра ја ва на из да ва-
њу ча со пи са „Све ти кнез Ла зар“, као што и ма на стир Бањ ска на-
ста вља са из да ва њем но во по кре ну тог ча со пи са „Пра во слав но де-
ло“ – Са бор ник за пра во слав ну сло ве сност, под рев но сним ста ра-
њем глав ног уред ни ка проф. Уни вер зи те та г. Сло бо да на Ко сти-
ћа, ко ји је на и шао на то пао при јем на ро чи то код сту де на та у Ко-
сов ској Ми тро ви ци.

в) Као ред сед ник еар хиј ских е ла

У ци љу ре ша ва ња те ку ћих цр кве них пи та ња и по тре ба, под на-
шим пред сед ни штвом одр жа не су по чет ком мар та сед ни це Епар-
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хиј ског Са ве та и Епар хиј ског Управ ног од бо ра у пу ном са ста ву. 
По сле мо ли тве и по здрав не ре чи над ле жног Ар хи је ре ја, у свој-
ству пред сед ни ка и усва ја ња днев ног ре да, при сту пи ло се упо зна-
ва њу са при спе лим пред ме ти ма, о ко ји ма се ди ску то ва ло и до не-
те аде кват не од лу ке.

II

АР ХИ ЈЕ РЕЈ СКИ НА МЕ СНИ ЦИ И ПА РО СИ

У Епар хи ји ра шко-при зрен ској и ко сов ско-ме то хиј ској и да ље 
има шест на ме сни шта ва са 42 ак тив на све ште ни ка и два пен зи о-
не ра, као и два ак тив на ђа ко на, као и 15 ма на сти ра од ко јих су 10 
му шки и 5 жен ски. По ред то га у то ку про шле го ди не до де ли ли 
смо ка нон ски от пуст за не ку од Епар хи ја СПЦ тро ји ци све ште ни-
ка, док смо у све зу кли ра Епар хи је ра шко-при зрен ске при ми ли 
два мо на ха, јед ну мо на хи њу и јед ног ве ро у чи те ља.

За хва љу ју ћи рев но сти слу жбе ни ка ЕУО на те ре ну и над ле-
жних па ро хиј ских све ште ни ка при ли ком мно го број них са ста на-
ка са вер ни ци ма по је ди них па ро хи ја, са да сва ка цр кве на оп шти-
на (а има их 31) има сво је ре гу лар но ор га ни зо ва не цр кве но оп-
штин ске Управ не од бо ре, са одо бре ним члан ством од стра не 
ЕУО, у скла ду са Чл. 179-207. Уста ва СПЦ.

Осим то га, ра ди ства ра ња ба зе по да та ка и што пре глед ни је 
еви ден ци је, по кре ну та је ак ци ја по пи са пра во слав ног ста нов ни-
штва, од но сно, до ма ћин ста ва ове Епар хи је, по пу ња ва њем упит-
ни ка ко ји са др жи нај о снов ни је по дат ке о вер ни ци ма. Ка сни је ће 
ти по да ци би ти уно ше ни у аде кват не цр кве не про то ко ле – ДО-
МОВ НИ КЕ, а у за вр шној фа зи про јек та и у на мен ски ком пју тер-
ски софт вер – је дин стве ну БА ЗУ ПО ДА ТА КА свих цр кве них про-
то ко ла ЕР ПИКМ.

То ком про те кле го ди не, ова Епар хи ја одо бри ла је мол бу све га 
јед ног кан ди да та за упис и шко ло ва ње у сред њој Бо го сло ви ји, и 
11 сту де на та за упис на Бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду, од но-
сно Ду хов ној ака де ми ји у Ср би њу.

У то ку го ди не под не то је пре ко над ле жних све ште ни ка де вет 
мол би за одо бре ње на кнад ног опе ла за са мо у би це, од ко јих је одо-
бре но шест.
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Пре су да ма Епар хиј ског Цр кве ног су да раз ве де но је пет бра-
ко ва.

У то ку го ди не усну лу ли су у Го спо ду. мо нах НИ КО ЛАЈ (Цве-
то је вић), са брат ма на сти ра Де ча на (22. 04. 2004. го ди не); мо на хи-
ња АН ТО НИ НА (Ан дрић) у ма на сти ру Де ви чу (04. 09. 2004. го ди-
не) и мо на хи ња ПЕ ЛА ГИ ЈА (Кри во ку ћа) у ма на сти ру Го ри о чу 
(05. 03 2005. го ди не).

ЗА КЉУЧ ЦИ  ПРЕД ЛО ЗИ

По сле све га на пред из не то га, за кључ ци се на ме ћу са ми од се бе. 
На на ма оста је све та ду жност да, као и ра ни јих го ди на , и убу ду-
ће на ста ви мо да са сво јим све штен ством, мо на штвом и вер ним 
на ро дом но си мо крст ко ји је на на ша пле ћа, по сво ме про ви ђе њу 
и пре му дро сти, ста вио Отац наш не бе ски. У то ме ви ди мо сми сао 
на шег по сто ја ња на зе мљи, да се на на ма до вр ше ра не Го спо да 
Хри ста, ка ко би нас по њи ма по знао и при знао за сво је вер не слу-
ге и след бе ни ке „ка да до ђе у Цар ству Сво ме“.

Бру тал ни те рор ко ји над срп ским жи вљем вр ше и да ље ал-
бан ски те ро ри сти и зло чин ци: мал тре ти ра ња, уби ства и кид на-
по ва ња Ср ба, пљач ка и узур па ци ја срп ске имо ви не, ра се ља ва-
ње срп ског ста нов ни штва, уни шта ва ње срп ских пра во слав них 
све ти ња – тра ју и да нас.  Упр кос све му то ме, за хва љу ју ћи чвр-
стом ста ву и ис трај но сти све штен ства и мо на штва Епар хи је ра-
шко-при зрен ске и ко сов ско-ме то хиј ске тра гич не по сле ди це та-
квог те ро ра су до не кле убла же не. Це ло куп ни пра во слав ни жи-
ваљ, гле да ју ћи на сво ју Цр кву ко ја га ни ка да ни је из не ве ри ла и 
на пу сти ла, до би ја но ву сна гу и под стрек да оста не и ис тра је на 
свом ве ков ном ог њи шту, јер је Цр ква, као ла ђа спа се ња, за то 
ту да би вер ни на род, ви тлан бу ром и ис ку ше њи ма, по мо гла, 
уте ши ла, по ди гла и оја ча ла у тре нут ку ка да му је по моћ нај по-
треб ни ја.

Не гу бе ћи на ду на по моћ Бож ју, оче ку је мо и од пред став ни ка 
вла сти на ше др жа ве, а пре све га од Све тог ар хи је реј ског са бо ра 
не по де ље ну по др шку и је дин ство ка да је Ко со во и Ме то хи ја у пи-
та њу. Са мо за јед нич ки, ује ди ње ни у јед ној ми сли, на дах ну ти 
прав дом и то ле рант но шћу, мо же мо оче ки ва ти и од ме ђу на род не 
за јед ни це да пра вил но схва ти и про це ни ко сов ско-ме то хиј ске 
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при ли ке, те да про на ђе пра вед но ре ше ње на до бро бит и ми ран 
су жи вот свих гра ђа на те ју жне срп ске по кра ји не.

У том сми слу сма тра мо да Са бор тре ба отво ре но и јав но да 
ис ту пи са сво јим ста вом о не де љи во сти про сто ра Ко со ва и Ме то-
хи је по би ло ком осно ву, јер са мо це ло сно Ко со во и Ме то хи ја, 
мул ти ет нич ко и де мо крат ско, као нео ту ђи ви део др жа ве Ср би је 
и Цр не Го ре, би ће у трен ду европ ске ин те гра ци је и има ће сво ју 
бу дућ ност за све сво је ста нов ни ке ко ји ма исто риј ски и при па да. 

Ми си ја Цр кве и наш па стир ски рад у ова квим окол но сти ма 
на Ко со ву и Ме то хи ји, али и у Ра шкој обла сти, умно го ме је оте-
жан и оме тан спо ља шњим фак то ри ма. Али то не зна чи да би тре-
ба ло да на на шем пу ту, ко ји је та кав по Бо жи јем до пу ште њу, по су-
ста не мо или се би да мо за пра во да од ње га од сту пи мо а сво је оба-
ве зе за не ма ри мо, већ на про тив, да се још ви ше ан га жу је мо не би 
ли, уз по моћ Бож ју, пре мо сти ли све пре пре ке и про бле ме на ко је 
на и ла зи мо на пу ту као сво ме ко нач ном на зна че њу – Цар ству Не-
бе ско ме. Из вор на де и сна ге да на том кр сто но сном пу ту ис тра је-
мо, на ла зи мо у Рас пе том нас ра ди и Вас кр слом Го спо ду Ису су 
Хри сту, пр вом и веч ном Па сти ре на чал ни ку Цр кве сво је Све те 
Пра во слав не.

Све том ар хи је реј ском са бо ру одан у Го спо ду

ЕПИ СКОП РА ШКО-ПРИ ЗРЕН СКИ
И КО СОВ СКО-МЕ ТО ХИЈ СКИ

+АР ТЕ МИ ЈЕ
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о ред ста ња и до га ђа ја у Епар хи ји ра шко-при зрен ској и ко-
сов ско-ме то хиј ској  из не тих пре глед но у на шем из ве шта ју 
Све том ар хи је реј ском са бо ру, осе ћа мо по тре бу да у овом 
Анек су об ја сни мо још не ка зби ва ња ко ја су се де си ла у то-

ку од про шло го ди шњег Са бо ра. Три су мо мен та на ко је би смо же-
ле ли да скре не мо па жњу:

1. Пи та ње ТУ ЖБЕ , под не те у Стра збу ру,
2. За шти та срп ске кул тур не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји и 
3. Цр ква Бо го ро ди ца Ље ви шка, као по се бан слу чај.

1. ТУ ЖБА

По сле не би ва лог по гро ма из вр ше ног над срп ским на ро дом 17. 
мар та 2004. го ди не, ка да је из ме ђу оста лог спа ље но и уни ште но 
35 срп ских цр ка ва и ма на сти ра, до шло се на иде ју да тре ба по кре-
ну ти ту жбу пред Европ ским су дом у Стра збу ру про тив че ти ри 
европ ске др жа ве: Не мач ке, Фран цу ске, Ита ли је и Ве ли ке Бри та-

Анекс уз извештај 
Светом архијерејском сабору

п
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ни је, ко је има ју сво је ре ги о не на Ко со ву и Ме то хи ји, за чи ју су без-
бед ност и од го вор не.

За та кав по ду хват тре ба ло је на ћи адво ка та ме ђу на род ног ран-
га, струч ња ка за ме ђу на род но пра во. Пре ко по знан ства  Њ. Пр. 
Епи ско па Ата на си ја (Јев ти ћа), про на ђен је адво кат из Изра е ла г. 
Ја ков Вејн рот, ко је га је на Ви дов дан 28. ју на у ма на сти ру Гра ча ни-
ци упо знао и Њ. Св. Па три јарх Па вле. Исто га да на одр жан је и пр-
ви раз го вор са њим у ма на сти ру Гра ча ни ци. По ред Нас и г. Ја ко ва, 
у раз го во ру су уче ство ва ли вла ди ка Ата на си је, ви кар ни вла ди ка 
Те о до си је, Са му ел Ави ја тар и про то син ђел Си ме он. Сви су би ли 
за то да се ту жба по кре не у за ко ни том ро ку (6 ме се ци од до га ђа ја, 
одн. од 17. мар та). Је ди но је вла ди ка Те о до си је из ра зио из ве сну ре-
зер ви са ност. По сле оба вље ног раз го во ра, вла ди ка Ата на си је са го-
сти ма из Изра е ла от пу то вао је у Бе о град, где су по се ти ли ви со ке 
др жав не пред став ни ке (г. Ко шту ни цу, г. Чо ви ћа и са рад ни ке г. Та-
ди ћа), од ко јих су та ко ђе до би ли по др шку за тај про је кат.

О ис тој те ми се раз го ва ра ло 4. ју ла у Под го ри ци, по сле хи ро-
то ни је ви кар ног епи ско па Јо ва на, где је су же ни Ко сов ски од бор, 
по сле из ла га ња вла ди ке Ата на си ја, при хва тио и по др жао на ме ру 
о по кре та њу ту жбе у Стра збу ру. Са мо два да на ка сни је, 6. ју ла у 
Па три јар ши ји у Бе о гра ду, о то ме смо раз го ва ра ли Ми, вла ди ка 
Ата на си је, г. Не бој ша Чо вић, о. Ири неј До бри је вић и о. Си ме он, 
где је иде ја о по кре та њу ту жбе зду шно по др жа на.

На кон три да на Све ти ар хи је реј ски си нод сво јим ак том  Број 
1404/зап 1009 од 9. ју ла 2004. до нео је од лу ку, ко ја до слов но гла си: 
“Оба ве сти ти Ње го во Пре о све штен ство Епи ско па ра шко-при-
зрен ског Г. Ар те ми ја да Све ти ар хи је реј ски си нод о др жа ва ње го-
ву на ме ру да др Ја ко ба Вејн ро та, адво ка та из Тел Ави ва, под од ре-
ђе ним усло ви ма, овла сти да, про тив др жа ва ко је има ју вој не тру-
пе и ци вил ну ми си ју  у скло пу КФОР-а и УН МИК-а, под не се ту-
жбу ме ђу на род ном су ду у Стра збу ру, за на кна ду ште те за уни-
ште не и оште ће не цр кве и ма на сти ре и дру гу цр кве ну имо ви ну, 
од до ла ска ме ђу на род не ми си је на Ко со во и Ме то хи ју. “

Во ђе ни и охра бре ни по др шком ко ју смо до би ја ли у ви ше ма-
хо ва у усме ним раз го во ри ма, а по себ но овом од лу ком Све тог ар-
хи је реј ског си но да, Ми смо на ста ви ли кон так те са адво ка том Ја-
ко вом, те је 13. сеп тем бра ко нач но под не то нај пре пи смо о на ме-
ра ма Су ду у Стра збу ру, а по сле из ве сног вре ме на и ту жба. 
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У ме ђу вре ме ну се код не ких љу ди ко ји су би ли укљу че ни у 
цео овај про цес и по др жа ва ли на ме ру за по кре та ње ту жбе, де си-
ла из ве сна про ме на. Ка да се са зна ло да је ту жба по диг ну та, окре-
ну ли су се про тив ње, од но сно про тив Нас, и по че ли су свим си-
ла ма, свим до зво ље ним и не до зво ље ним сред стви ма да нас при-
мо ра ва ју да ту жбу по ву че мо. Тај но ви курс је по чео 15. де цем бра 
2004. на, на бр зи ну са зва ном (не пот пу ном), Ко сов ском од бо ру, 
ко ји се са стао у ма на сти ру Де ви чу. На ста вљен је на сед ни ци Ко-
сов ског од бо ра у Па три јар ши ји у Бе о гра ду 23. де цем бра 2004. го-
ди не, ка да је вр шен не ви ђе ни при ти сак про тив ту жбе од стра не 
епи ско па Ата на си ја и ми тро по ли та Ам фи ло хи ја. Та и та ква про-
ме на ста ва, би ла нам је не схва тљи ва и – не при хва тљи ва.

Ипак, при ти сак је до сти гао кул ми на ци ју на за јед нич кој сед ни-
ци Св. арх. си но да и Ко сов ског од бо ра 28. де цем бра 2004. го ди не, 
ка да је на тро ча сов ној сед ни ци је ди на те ма би ла ТУ ЖБА. Ту, по-
сле ду ге и те шке ди ску си је и не при ме ре них на па да на наш став и 
пра ва Нас као епар хиј ског Ар хи је ре ја, до не та је од лу ка ко јом се 
“Њ. П. Епи скоп ра шко-при зрен ски Ар те ми је  УМО ЉА ВА да по ву-
че ту жбу ко ју је про тив Не мач ке, Фран цу ске, Ита ли је и Ве ли ке 
Бри та ни је под нео Европ ском су ду за људ ска пра ва у Стра збу ру”. 
Раз у ме се да Ми ни смо да ли са гла сност на та кву од лу ку, јер је то 
би ло ди рект но ме ша ње у над ле жно сти ка нон ског епи ско па. 

Та од лу ка Св. си но да об ја вље на је у ме ди ји ма тек на тре ћи 
дан Бо жи ћа, у не де љу 9. ја ну а ра 2005. го ди не у ве чер њим са ти ма 
(не ко ме се жу ри ло!!!) пре ко Ин фор ма тив не слу жбе срп ске Па три-
јар ши је, на шта смо Ми, исти не ра ди, од го во ри ли сво јим “Освр-
том на Са оп ште ње Све тог ар хи је реј ског си но да” 10. ја ну а ра. На 
то ме се ни је ста ло. Гор ња од лу ка је по но вље на опет на за јед нич-
кој сед ни ци Св. ар хи је реј ског си но да и КО одр жа ној 24. ја ну а ра 
2005. го ди не, с тим што је овом при ли ком  до да то: “Ову од лу ку 
до ста ви ти Пре о све ће ној Г. Г. епар хиј ским ар хи је ре ји ма Срп ске 
пра во слав не цр кве и Ам ба са да ма до тич них зе ма ља у Бе о гра ду”, 
што је ве о ма ин ди ка тив но. Ми смо и ово га пу та оста ли при свом 
ра ни јем ста ву (одн. при ту жби).

Од лу ка Све тог си но да о по вла че њу ту жбе (и она од 28. де цем-
бра 2004. и ова од 24. ја ну а ра 2005. го ди не) ни чим ни је пот кре-
пље на и обра зло же на. Ни је дан ва љан раз лог (па чак ни ка кав) за 
оправ да ње та кве од лу ке ни је на ве ден. Усме но је по на вља но са мо: 
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“Ни је вре ме”, не до ка зу ју ћи ни чим ни ту тврд њу, сем уми шље ног 
стра ха да КФОР не ће шти ти ти Де ча не и Па три јар ши ју, то бо же 
због под не те ту жбе.

По во дом но во на ста ле си ту а ци је у ве зи са на шом ту жбом, а 
бра не ћи сво ја ка нон ска пра ва као епар хиј ског ар хи је ре ја, Ми 
смо Све том ар хи је реј ском си но ду 2. фе бру а ра 2005. го ди не упу ти-
ли акт Ебр. 38, у ко ме смо на осно ву све тих Ка но на по ку ша ли да 
по ка же мо (на да мо се и да до ка же мо) да је сва ова бу ра око ту жбе 
би ло не за ко ни то и про тив ка нон ско ме ша ње у над ле жно сти јед-
ног епи ско па, у ње го ва пра ва и ду жно сти. 

На кон ово га, о ту жби ви ше ни је би ло ди ску то ва но на сед ни-
ца ма Све тог ар хи је реј ског си но да и Ко сов ског од бо ра, прем да је 
и да ље то пи та ње че сто по ми ња но кроз ме ди је. Бор ба се пре не ла 
на  пи та ња срп ске кул тур не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји. 

2. ЗА ШТИ ТА СРП СКЕ КУЛ ТУР НЕ БА ШТИ НЕ НА КиМ

И ово пи та ње је те сно ве за но за 17. март 2004. го ди не. На и ме, по-
сле тих не ми лих до га ђа ја, ме ђу на род на за јед ни ца је (бар на ре чи-
ма) по ка за ла ви ше ин те ре со ва ња за пи та ње очу ва ња срп ске кул-
тур не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји. Усле ди ле су јед на за дру-
гом три ко ми си је Са ве та Евро пе ко је су об и шле на ше уни ште не 
све ти ње (35) у мар тов ском по гро му, као и јед на ко ми си ја УНЕ-
СКО-а, са ци љем да утвр де раз ме ре ште те и пред ви де шта тре ба 
учи ни ти на пи та њу њи хо ве об но ве. 

Исто вре ме но, од по чет ка ју на ме се ца, пред став ни ци УН-
МИК-а ко је је пред во дио г. Рао Би ја ла, по че ли су да до ла зе у ман. 
Гра ча ни цу и да са На ма до го ва ра ју прин ци пе и на чи не ко ји би се 
сле ди ли у са ни ра њу по ру ше них и спа ље них цр ка ва. Пре го во ри 
су би ли че сти и до ста на пор ни. Ипак, не ка ко смо ус пе ли да уса-
гла си мо сво је по гле де, те смо 28. ју на 2004. го ди не пот пи са ли Ме-
мо ран дум о раз у ме ва њу за об но ву цр ка ва и ма на сти ра, ко јом је 
тре ба ло да ру ко во ди Ме шо ви та ко ми си ја од пет чла но ва.

По че так ра да Ко ми си је је ве о ма ка снио. По че ла је са ра дом 
(сед ни ца ма) тек 18. ав гу ста про шле го ди не. Убр зо смо уви де ли 
да од тог ра да не ће би ти мно го ко ри сти, јед но због ве ли ког ка-
шње ња, дру го због не по што ва ња до го во ре них прин ци па и пре-
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по ру ка ра ни јих ко ми си ја Са ве та Евро пе. На ро чи то схва тив ши 
да од лу чу ју ћу уло гу у це лом про це су тре ба да во де ко сов ске (ал-
бан ске) при вре ме не ин сти ту ци је, да је струч на слу жба за шти те 
из Бе о гра да, па и СПЦ, иако вла сник те кул тур не ба шти не, тек 
са мо пу ки де кор у це лом по ду хва ту, те да ће на об но ви цр ка ва 
и ма на сти ра ра ди ти Шип та ри, да кле они ко ји их пет го ди на си-
сте мат ски уни шта ва ју, Ми смо 13. сеп тем бра сво јим ак том Ебр. 
605 по ву кли свој пот пис са Ме мо ран ду ма, као и сво га чла на из 
Ме шо ви те ко ми си је, чи ме је она, у ства ри, и пре ста ла да функ-
ци о ни ше.

Усле ди ли су са ве ти, убе ђи ва ња, при ти сци, по се те ви со ких де-
ле га ци ја ме ђу на род них зва нич ни ка са ци љем да нас при во ле да 
на ста ви мо са рад њу на, од СЕ по ста вље ним прин ци пи ма, на шта 
Ми ни смо мо гли при ста ти. Са на шим ста вом упо зна ли смо пред-
став ни ке вла сти у Бе о гра ду (г. Ко шту ни цу, Чо ви ћа, Ко ја ди но ви-
ћа) и од свих до би ли по др шку за на ше ста во ве у од бра ни на шег 
кул тур ног бла га.

О свим тим зби ва њи ма и на шим ак тив но сти ма а у ве зи об но-
ве спа ље них и уни ште них цр ка ва и ма на сти ра на Ко со ву и Ме то-
хи ји, Ми смо де таљ но оба ве сти ли Све ти ар хи је реј ски си нод сво-
јим ак том Ебр. 626 од 24. 9. 2004. го ди не, са де сет при ло га, по чев 
од пот пи си ва ња Ме мо ран ду ма, до рас пи са них тен де ра 22. 09. од 
стра не ко сов ске вла де.

Убр зо смо у од го вор до би ли од лу ку Све тог ар хи је реј ског си-
но да број 1890/зап 1344 од 6. ок то бра 2004. го ди не, ко ја до слов но 
гла си: “Оба ве сти ти Ње го во Пре о све штен ство Епи ско па ра шко-
при зрен ског Г. Ар те ми ја да Све ти ар хи је реј ски си нод у о у но-
си о др жа ва све ње го ве на по ре ко ји се од но се на об на вља ње све-
ти ња на Ко со ву и Ме то хи ји”.

Ми смо сход но тој од лу ци Све тог си но да, као до каз на ше 
спрем но сти на да љу са рад њу по пи та њу об но ве срп ске кул тур не 
ба шти не,  на ста ви ли су сре те и раз го во ре са пред став ни ци ма ме-
ђу на род не за јед ни це у ци љу из на ла же ња и уса гла ша ва ња здра-
вих прин ци па на ко ји ма би се са рад ња на об но ви на ших све ти ња 
мо гла успе шно на ста ви ти. У том ци љу смо по по зи ву пу то ва ли у 
Стра збур по чет ком но вем бра 2004. го ди не где смо у тро ча сов ном 
раз го во ру са се кре та ром СЕ г. Те ри Деј ви сом по ку ша ва ли да се 
до го во ри мо и на ђе мо за јед нич ки је зик, али, на жа лост, без успе-
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ха. По по врат ку из Стра збу ра под не ли смо Све том си но ду ис цр-
пан из ве штај о тој по се ти и то ку раз го во ра. 

На жа лост, кам па ња ко ја се ди гла про тив нас у ве зи ту жбе у 
Стра збу ру, ко ју је во дио Све ти си нод и Ко сов ски од бор, о че му 
је уна пред би ло го во ра, од 18. фе бру а ра 2005. го ди не про ши ри-
ла се и на пи та ња срп ске кул тур не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи-
ји, као и на об но ву по ру ше них цр ка ва и ма на сти ра. Ови но ви ве-
тро ви ко ји су по че ли да ду ва ју сре ди ном зи ме, би ли су пот пу но 
су прот ни оној од лу ци Си но да од 6. ок то бра. И ту је до шло до 
пот пу не про ме не ста во ва истих чла но ва Све тог си но да. Због че-
га? За што?

Углав ном, но ви став Си но да и Ко сов ског од бо ра је сте да тре-
ба под хит но за по че ти об но ву по ру ше них све ти ња при хва та ју ћи 
прин ци пе ко је на ме ће СЕ, УНЕ СКО, УН МИК, па чак и да у про-
цес об но ве тре ба укљу чи ти и ПИС (При вре ме не ин сти ту ци је Ко-
со ва), че му смо се Ми од луч но про ти ви ли. На жа лост, ус по ста-
вље на је чвр ста коп ча из ме ћу пред став ни ка УН МИК-а г. Би ја ле 
и Све тог си но да (пре ко ми тро по ли та Ам фи ло хи ја - на ко ји ли на-
чин?), ко ја ће бит но ути ца ти на да љи ток до га ђа ја. 

Раз вој тих до га ђа ја до сти гао је кул ми на ци ју 24. мар та, дан 
пред од ла зак Де ле га ци је СПЦ у по се ту САД, (да ли слу чај ност? - 
то је дан по чет ка бом бар до ва ња од стра не НА ТО 1999.),  ка да је, 
не зна мо од ко га и са ким, ство рен и уса гла шен текст МЕ МО РАН-
ДУ МА о раз у ме ва њу о до го во ре ним оп штим прин ци пи ма за об-
но ву обје ка та Срп ске Пра во слав не Цр кве на Ко со ву и Ме то хи ји, 
а ко ји је на сед ни ци Си но да пот пи сао Ње го ва Све тост Па три јарх 
Срп ски г. Па вле и Ми ни стар за кул ту ру у Вла ди Ко со ва г. Астрит 
Ха ра ћи ја, као и пред став ник УН МИК-а Рао Би ја ла. Текст Ме мо-
ран ду ма је пре ко Ин фор ма тив не слу жбе срп ске Па три јар ши је од-
мах пу штен у ме ди је.

Бу ду ћи да су овим ак том пот пи си ва ња Ме мо ран ду ма без зна-
ња и са гла сно сти Нас као ка нон ског и над ле жног епар хиј ског ар-
хи је ре ја  за Епар хи ју ра шко-при зрен ску и ко сов ско-ме то хиј ску 
гру бо на ру ше ни ка нон ски прин ци пи и устрој ство Цр кве Пра во-
слав не, ми ни смо ни мо гли ни хте ли да на кнад но да мо на шу са-
гла сност. О том на шем ста ву смо већ 26. мар та упу ти ли пи смо 
Ње го вој Све то сти Па три јар ху Па влу, лич но му пре да ли и о це лој 
ства ри раз го ва ра ли. 
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На кон то га Ње го ва Све тост је по ву као свој пот пис са Ме мо-
ран ду ма и исти огла сио не ва же ћим, што је исто га да на и об ја ви-
ла Инф. слу жба срп ске Па три јар ши је. Су тра дан, у не де љу 27. мар-
та, (опет слу чај ност ли? - дан пу ча 1941. го ди не), одр жа ва се у ве-
чер њим са ти ма у Па три јар ши ји ван ред на сед ни ца Све тог си но да 
“у про ши ре ном са ста ву” и Ко сов ског од бо ра (опет без на шег оба-
ве ште ња и по зи ва, иако смо и Ми члан КО, као и на ших мо на ха, 
чла но ва тог Од бо ра), ко ји у ка сним са ти ма до но се од лу ку ко јом 
се са оп шта ва да “Ме мо ран дум оста је и да ље на сна зи”, и ту сво ју 
од лу ку, та ко ђе, од мах пу шта ју у ме ди је (да ли опет са мо ра ди 
“успе шно сти” де ле га ци је СПЦ у САД-у), док је са оп ште ње о по-
вла че њу пот пи са Њ.С. Па три јар ха, ски ну то са ин тер не та.  

Са знав ши од мах за ту од лу ку пре ко елек трон ских ме ди ја, 
Ми смо исте ве че ри из да ли сво је СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ, у 
ко ме смо из ме ђу оста лог на гла си ли да “ова ко ис хи тре не од лу ке”, 
бу ду ћи да пред ста вља ју гру бо ме ша ње у ка нон ску и ју рис дик циј-
ску над ле жност Нас као Епи ско па ра шко-при зрен ског, “за Нас и 
на шу Епар хи ју не ма ју и не мо гу има ти ни ка кво прав но деј ство, 
ни ти се мо гу при ме ни ти у прак си”. 

Исти не ра ди, тре ба на по ме ну ти да је не га тив на оце на Ме мо-
ран ду ма  са са др жин ске стра не усле ди ла и од стра не не ких вла ди-
них ин сти ту ци ја, као што је Ми ни стар ство кул ту ре, За вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду, и по себ но Рад на гру па за об-
но ву и за шти ту срп ске кул тур не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је 5. апри ла сво је МИ ШЉЕ ЊЕ о Ме-
мо ран ду му, пот пи са но од свих чла но ва тог вла ди ног те ла, упу ти ла 
др Во ји сла ву Ко шту ни ци, пред сед ни ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

На кон то га се раз ви ла оштра ме диј ска кам па ња про тив Нас, 
ко ју је, не зна мо на осно ву че га, у име Све тог си но да во дио ми тро-
по лит Ам фи ло хи је. На на па де, кле ве те и не и сти не и Ми смо од го-
ва ра ли пу тем ме ди ја. И не са мо пу тем ме ди ја. Ми смо о на шим 
ста во ви ма упо зна ли и СПГС УН МИК-а г. Со ре на Је се на Пе тер се-
на, Ми ни стар ство кул ту ре у Бе о гра ду, Ко ор ди на ци о ни цен тар  и 
дру ге др жав не фак то ре, на гла сив ши да би сва ки по ку шај де ло ва-
ња на осно ву Ме мо ран ду ма до не се ног на та кав на чин (без об зи ра 
на ње го ве су штин ске мањ ка во сти, о че му је над ле жна да го во ри 
струч на Слу жба за шти те), пред ста вљао но во на си ље и но ви зло-
чин над на шим све ти ња ма.
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И та ко је про те кло два ме се ца бе со муч не кам па ње. А све па у-
шал но. Ни на је дан наш акт, ар гу мент, раз лог, ни је од го во ре но 
кон тра раз ло гом, до ка зом. Не ко ри сти се си ла раз ло га, већ - раз-
лог си ле. А у че му је наш грех? У на сто ја њу да за шти ти мо сво је 
цр кве и ма на сти ре, што је кул ми ни ра ло ту жбом про тив че ти ри 
европ ске др жа ве Ме ђу на род ном су ду у Стра збу ру. И дру го, што 
не при хва та мо да нам цр кве „об на вља ју” они ко ји су их ру ши ли. 
По себ но што не при хва та мо да бу де мо не ко „дру ги”. Што не при-
хва та мо „раз ло ге” вла ди ке Ата на си ја и ми тро по ли та Ам фи ло хи-
ја и не слу ша мо их без по го вор но.

Ово што се зад њих ме се ци до га ђа у Епар хи ји ра шко-при зрен-
ској, за и ста је пре се дан не по знат у исто ри ји Цр кве Пра во слав не. 
У чи ју Епар хи ју се ико до са да то ли ко ме шао (би ло Си нод или не-
ко дру ги), као са да у на шу? То ме ша ње ни је у ци љу по мо ћи, већ 
од ма га ња. Пи та мо се: с ко јим пра вом и на осно ву ко јих Ка но на 
(или ко јег чла на Уста ва СПЦ) ми тро по лит Ам фи ло хи је де лу је у 
име Си но да? Сам од лу чу је, на ме ће ре ше ња, де за ву и ше епар хиј-
ског ар хи је ре ја? На ро чи то сед ни ца 18. фе бру а ра 2005. го ди не. Ко 
му је дао то пра во? Шта он има ви ше од би ло ког епи ско па? Ни-
смо ли сви рав ни, ка да су пра ва у сво јим епар хи ја ма у пи та њу? 
Ако по сто ји на ша кри ви ца, по сто ји и ка нон ски пут за ре а го ва ње, 
за во ђе ње по ступ ка. “Ако сам крив до ка жи. Ако ли ни сам, за што 
ме би јеш” ( Јн. 18, 23), а не ова ко кам пањ ски.

И на кра ју све га, као ре зи ме, мо гли би смо ре ћи: све што се по 
пи та њу Ме мо ран ду ма и све га у ве зи ње га де си ло (пот пи си ва ње 
24. мар та, по вла че ње пот пи са Ње го ве Све то сти, по нов но „осна-
же ње” исто га на ван ред ној сед ни ци Си но да 27. мар та итд.), гру бо 
је на ру ша ва ње ка нон ских прин ци па и устрој ства Цр кве Пра во-
слав не, јер се Све ти си нод (и не ки по је дин ци) др ско уме шао у ка-
нон ске по сло ве Епар хи је ра шко-при зрен ске и ко сов ско-ме то хиј-
ске, без зна ња, кон сул то ва ња и са гла сно сти Нас као над ле жног и 
ка нон ског епар хиј ског ар хи је ре ја, што и сам Ме мо ран дум чи ни 
ни штав ним и не ва же ћим. 

Али ту ни је крај га же ња уста ље ног и ка нон ског по рет ка у Цр-
кви. Та ман ка да смо по ми сли ли да се ус ко ви тла на пра ши на око 
Ме мо ран ду ма сми ри ла, Све ти ар хи је реј ски си нод иде да ље и из-
ла зи у јав ност са оп ште њем од 18. апри ла ове 2005. го ди не. У том 
Са оп ште њу, под тач ком 5, јав ност је (па и Ми) оба ве ште на, да је 
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Све ти си нод кре нуо у ре а ли за ци ју Ме мо ран ду ма, те је за цр кве-
ног чла на Ме шо ви те (пе то чла не) ко ми си је (сход но Ме мо ран ду-
му) име но вао на шег ви ка ра, Ње го во Пре о све штен ство Епи ско па 
ли пљан ског Г. Те о до си ја, игу ма на ма на сти ра Ви со ки Де ча ни. 

И опет ка нон ски пре кр шај, јер се и то на и ме но ва ње из вр ши-
ло без пи та ња, кон сул то ва ња и са гла сно сти Нас као ње го вог над-
ле жног ар хи је ре ја. Што је још го ре, охра брен по др шком Све тог 
си но да и још не ких по је ди на ца у СПЦ, наш ви кар г. Те о до си је 
при хва та се члан ства у тој ко ми си ји без пи та ња, са гла сно сти и 
бла го сло ва сво га прет по ста вље ног епи ско па, ко ји му је ујед но и 
ду хов ник.

Да кле, и ово га пу та и Све ти си нод и наш ви кар епи скоп Те о-
до си је по на ша ју се као да у Епар хи ји ра шко-при зрен ској и ко сов-
ско-ме то хиј ској епи скоп и не по сто ји. Али он ипак још увек по-
сто ји. Оту да су све њи хо ве рад ње, по ступ ци и ак тив но сти ко је 
пре у зи ма ју и по ку ша ва ју да спро ве ду на под руч ју по ве ре не нам 
Епар хи је, не ка нон ске, про тив ка нон ске и као та кве – ни штав не. 
А уко ли ко се те не ка нон ске од лу ке ипак у прак си спро во де на те-
ре ну (ми не ма мо ме ха ни зме да то фи зич ки спре чи мо) (као што је 
7. ма ја би ло у цр кви Бо го ро ди це Ље ви шке, или 9. ма ја уче шће еп. 
Те о до си ја на ина у гу ра ци о ној сед ни ци Ме шо ви те ко ми си је у При-
шти ни), то по ста ју и у исто ри ји оста ју са мо но ви вид бе за ко ња и 
на си ља ко је се и да ље на ста вља над на шим све ти ња ма на Ко со ву 
и Ме то хи ји.

Тим од лу ка ма Све тог ар хи је реј ског си но да и њи хо вом при ме-
ном у прак си, не са мо да је ус по ста вље на са рад ња са ПИ СУ Ко со-
ва, не го је уства ри, тим ал бан ским ин сти ту ци ја ма прак тич но 
пре да та на ста ра ње сва кул тур на ба шти на срп ско га на ро да ко ју 
је он ве ко ви ма ства рао на Ко со ву и Ме то хи ји, шти тио је, бра нио 
и са чу вао до на ших да на. Да нас над том ба шти ном и на шим све-
ти ња ма, ка ко они ма ко је су по стра да ле и че ка ју об но ву, та ко и 
над они ма ко је су са чу ва не до са да не по вре ђе ним, сва пра ва и 
над ле жност пре у зи ма ју Ал бан ци и њи хо ве ин сти ту ци је. 

Упра во смо пре не ки дан (13. ма ја ове го ди не) при ми ли из ве-
штај па ро ха при зрен ског је ре ја Алек сан дра На шпа ли ћа, ко ји нам 
пи ше да су се ових да на у Сре дач кој Жу пи (ње го ва па ро хи ја) по ја-
ви ли слу жбе ни ци Оп штин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре гра да При зре на, на че лу са из ве сним го спо ди ном Исме том 
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Коч ба шли јем, ар хе о ло гом. Ти „струч ња ци” тра жи ли су од цр кве-
ња ка при та мо шњим цр ква ма  да ви де цр кве, јер, ка ко они ка жу: 
„Ми смо са да над ле жни да во ди мо бри гу о овим објек ти ма од 
кул тур ног зна ча ја за оп шти ну При зрен”. 

То су кон крет не по сле ди це и гор ки пло до ви не ка нон ских по-
сту па ка у СПЦ, за по че так. Шта ће да ље би ти, ко пре жи ви гле да-
ће, а исто ри ја ће за пам ти ти. Пре ових од лу ка Све тог си но да и њи-
хо ве прак тич не при ме не, та ко не што се ни је мо гло де си ти. Ко је 
год же лео или хтео да не што ра ди у ве зи и око на ших цр ка ва и 
ма на сти ра, би ли су ду жни да се обра те на ма за до зво лу и бла го-
слов. Ви ше не ма ју по тре бе да то чи не, јер је на ше ка нон ско и ју-
рис дик циј ско пра во по га же но  и де за ву и са но упра во од са ме 
СПЦ. Ми по овом пи та њу не мо же мо да ље да ин тер ве ни ше мо, 
јер смо, бу квал но, раз вла шће ни.

Мо же ли, сме ли та кав по ре дак и прак са за жи ве ти и сте ћи 
пра во гра ђан ства у Срп ској Пра во слав ној Цр кви?

3. ЉЕ ВИ ШКА.

Док је по пи та њу за шти те срп ске кул тур не ба шти не на Ко со-
ву и Ме то хи ји у по чет ку глав ни ак тер био Са вет Евро пе (пре ко 
УН МИК-а), а ка сни је се укљу чио и УНЕ СКО, до тле је по пи та њу 
ра до ва на Бо го ро ди ци Ље ви шкој у При зре ну, од са мог по чет ка 
но си лац ак тив но сти био УНЕ СКО. 

Од ка ко је ме ђу на род на за јед ни ца од лу чи ла да 2005. го ди на 
бу де го ди на ре ша ва ња бу ду ћег ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, че му 
тре ба да прет хо ди „до сти за ње стан дар да” пред ви ђе них ме ђу на-
род ном за јед ни цом, ме ђу на род ни фак то ри (СЕ, УНЕ СКО, УН-
МИК и др.) вр ше ин те зи ван при ти сак на СПЦ и Вла ду Р. Ср би је, 
да што пре кре не „об но ва оште ће них цр ка ва и ма на сти ра 17. мар-
та 2004. го ди не”, јер им је то је дан од основ них стан дар да, чи је би 
до сти за ње (или бар за по чи ња ње из вр ше ња) омо гу ћи ло по зи тив-
ну оце ну и не сме та но кре и ра ње бу ду ћег ста ту са Ко со ва (по свој 
при ли ци – ње го ва не за ви сност). 

Бу ду ћи да је уни штен ве ли ки број обје ка та Срп ске Пра во слав-
не Цр кве, те да ни је мо гу ће на сви ма ра ди ти и не што ура ди ти, 
УНЕ СКО је ода брао Бо го ро ди цу Ље ви шку, да ра дом на њој (ма 
шта то би ло) по ка же да је про цес об но ве оште ће не кул тур не ба-
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шти не на Ко со ву кре нуо. У пре го во ре око по чет ка ра до ва на Бо-
го ро ди ци Ље ви шкој укљу че ни су мно ги фак то ри: УНЕ СКО (гђа 
Ме ри Пол Ру дил), Ми, као Епи скоп епар хи је ра шко-при зрен ске, 
Ко ор ди на ци о ни цен тар за Ко со во и Ме то хи ју, Ми ни стар ство 
кул ту ре Вла де РС, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Бе о-
гра да, Ми ни стар ство спољ них по сло ва, Са вет Ми ни ста ра Др жав-
не за јед ни це СЦГ, Ми ни стар ство ве ра и тд., ко ји смо на уса гла ша-
ва њу ста во ва и утвр ђи ва њу прин ци па и ме то да ра да, у зад њих 
пар ме се ци одр жа ли ви ше за јед нич ких сед ни ца у Бе о гра ду (у КЦ 
или Мин. кул ту ре), као и у Све том ар хи је реј ском си но ду (на ро чи-
то 08. мар та 2005. го ди не). 

На тим сед ни ца ма, су сре ти ма, раз го во ри ма, ишло се за тим  
да се утвр де прин ци пи и ме ха ни зми при хва тљи ви за СПЦ, као 
што су: а) Пи а ње на зи ва: Срп ска кул тур на ба шти на, срп ски пра-
во слав ни ма на сти ри-цр кве, уне ти у сва ме ђу на род на до ку мен та 
(јер у њи ма по сто ји ве ли ко ша ре ни ло од: свет ска кул тур на ба шти-
на, ви зан тиј ска кул тур на ба шти на, ко сов ска кул тур на ба шти на, 
до про стог из ра за – пра во слав на ба шти на); б) вла сни шва: Епар-
хи ја ра шко-при зрен ска Срп ске Пра во слав не Цр кве; в) бри га: бри-
гу о тој кул тур ној ба шти ни во ди Срп ска слу жба за шти те (Ха шка 
кон вен ци ја из 1954. го ди не, ве ков но ис ку ство);  г) та СЗ  у са гла-
сно сти са ЕРП од ре ђу је: при о ри те те (шта ће се и ко јим ре дом об-
на вља ти), из ра ђу је про јек те (по ко ји ма ће се ра ди ти), вр ши из бор 
из во ђа ча (ко ће ра ди ти) и – вр ши над зор над ра до ви ма до са ме фи-
на ли за ци је;  д) сви оса ли: (ме ђу на род ни фак то ри: УН МИК, СЕ, 
УНЕ СКО  и др.) мо гу и тре ба да по мог ну из вр ше ње тих про је ка та: 
струч но и ма те ри јал но. То им је ду жност и оба ве за, јер је ме ђу на-
род на за јед ни ца и од го вор на што је до шло до та кве и то ли ке де ва-
ста ци је те срп ске кул тур не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји.

И та ман ка да су до го во ри уса гла ше ни прин ци пи де фи ни са-
ни, де си ло се пот пи си ва ње Ме мо ран ду ма, што је цео про цес скре-
ну ло у дру гом прав цу. Ви ше ни су би ли ва жни ни ка кви до та да 
по стиг ну ти до го во ри и прин ци пи, не го се жу ри ло да се са ра до-
ви ма на „са на ци ји ште те” на Бо го ро ди ци Ље ви шкој што пре кре-
не. Та ко је и до шло „до екс перт ске” ко ми си је ко ја је 7. ма ја ове го-
ди не би ла у Ље ви шкој у при су ству од Све тог си но да од ре ђе них 
Епи ско па бу ди мљан ско-ник шић ког г. Јо а ни ки ја, и на шег ви ка ра 
Епи ско па ли пљан ског г. Те о до си ја. 
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Сва та хит ња „по сва ку це ну” тре ба ло је да по слу жи и омо гу-
ћи одр жа ва ње „До на тор ске кон фе рен ци је” у Па ри зу 13. ма ја ове 
го ди не у ор га ни за ци ји УНЕ СКО-а, СЕ и УН МИК-а, „ра ди при ку-
пља ња сред ста ва нео п ход них за об но ву и за шти ту кул тур не ба-
шти не на Ко со ву и Ме то хи ји”. А и одр жа ва ње те кон фе рен ци је 
има за свр ху да да де ути сак до стиг ну то сти стан дар да ка да је у пи-
та њу срп ска кул тур на ба шти на на Ко со ву и Ме то хи ји. 

До на тор ска кон фе рен ци ја је одр жа на. Ре зул та ти то га, као и да-
љег раз во ја до га ђа ја на те ре ну уско ро ће се по ка за ти. Ра чу не што 
се ства ри раз ви ја ју на ште ту срп ског на ро да и Срп ске Пра во слав-
не Цр кве, исто ри ја ће ис по ста ви ти од го вор ни ма ко ји су то ме до-
при не ли, ма кар и пост хум но. Јер „не ма ни шта тај но што не ће би-
ти јав но, ни ти са кри ве но што се не ће от кри ти”  (Лк. 8, 17; 12. 2).

ЕПИ СКОП РА ШКО-ПРИ ЗРЕН СКИ
И КО СОВ СКО-МЕ ТО ХИЈ СКИ

+АР ТЕ МИ ЈЕ
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Н
а уч на ис тра жи ва ња За ко ни ка ца ра Се фа на Ду ша на об ја-
вљу ју се и стал но про ши ру ју све од 19. ве ка до да нас1. По-
след њих де це ни ја Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти 
(Од бор за из во ре срп ског пра ва) пре глед но и бо га то при-

ка за ла је Ду ша нов за ко ник у три до са да об ја вље на збор ни ка2. У 
њи ма је од укуп но 25 са чу ва них пре пи са фо то граф ски ре про ду-
ко ва но 12 ста ри јих пре пи са. Ове пра ти: раш чи тан срп ско сло вен-
ски текст, на по ред ни пре вод на са вре ме ни срп ски је зик, опис ру-
ко пи са и је зи ка, за тим пре вод на ен гле ски је зик, реч ник ма ње по-
зна тих ре чи, ре ги стри пој мо ва и из ра за.

Пу них сто го ди на на у ка се др жи бро је ва чла но ва За ко ни ка, ко-
је је увео Ст. Но ва ко вић ка да је по дру ги пут из дао, 1898. го ди не, 
Ду ша нов за ко ник пре ма При зрен ском ре и су, про ши рив ши га до-
да ва њем од ре ђе них чла но ва из дру гих пре пи са. Исте ну ме ра ци је 
чла но ва При зрен ског ре и са, али без до да та ка из дру гих пре пи-

„Бабунска реч” у Законику цара 
Стефана Душана 1349. и 1354. године*

* Пренесено из часописа Археографски рилози, 25, Народна библиотека 
Србије, Археографско одељење, Београд 2003, стр. 143–161.
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са, др жи се и из да ње СА НУ3. На у ка ће се том ну ме ра ци јом слу жи-
ти ве ро ват но све док се не при ре ди кри тич ко из да ње Ду ша но вог 
за ко ни ка, ко је ће омо гу ћи ти нов пре вод на са вре ме ни је зик, а то у 
пр вом ре ду под ра зу ме ва бо ље по и ма ње по ре кла струч них ре чи и 
исто ри је уста но ва ко је има ју ду бљу про шлост. Мно ге од тих на ла-
зе се у За ко но ра ви лу све о га Са ве, ко је је око 130 го ди на пре Ду-
ша но вог за ко ни ка на сна зи у Ср би ји, и на ко је овај, у не ко ли ко чла-
но ва, упу ћу је као на „За ко ник све тих ота ца” и то ме слич но4.

Иако су по ме ну та из да ња СА НУ Ду ша но вог за ко ни ка ле по 
при ре ђе на, ипак се из њих ви ди да се кре ну ло са та њег кра ја. Све 
док се не ура ди кри тич ки текст, и док се не ма у ви ду са др жи на За-
ко но ра ви ла све о га Са ве, не мо же се го во ри ти о по све ра зу мљи-
вом и у ду ху је зи ка ура ђе ном пре во ду Ду ша но вог за ко ни ка на са-
вре ме ни срп ски је зик. Дру гим ре чи ма, по ну ђе ни пре вод, ко ји се 
по на вља уз сва ки но во о бја вље ни пре пис, на мно гим ме сти ма тра-
жи при клад ни ја ре ше ња. На ве шћу не ка са мо од та квих ме ста.

а) Стра не из ра зе [„азим ство” (чл. 6)5, на ста ло од грч. ἀζυμῖται 
 (А зимити –  једно од  имена з а  Латин е  ри мо ка толике ка о  је ретике), 
а не од ἀζυμία, како је к од  А.  Соловјева и у  изд.  С АН У написано , 
јер  такав облик у  г рч. јези ку  не пост ој и; „топици” (чл.  15 Сру ш-
к ог реиса; чл.  22. Аон ск ог ре иса ), настало од  г рч. τοπικοὶ 
(мештан и); „ипотес” (чл.  83 ), настало од гр ч. ὑπόϑεσις (случај, ств ар, 
пре дмет су дск е расправе),  а не како је у  ІІІ књизи  изд.  САНУ ом-
аш ко м написа но ὑπόϑεσος (стр. 478,  под „Ипоте с” )] треба ло  ј е 
иск аз ат и  од говара ју ћим  разум љи вим р ечима како ј е  то учињено 
у чл. 19. г де је израз da se pedep?sa испр ав но преведен „ да се 
казни”.

 б)  У преводу с е не п ра ви ра зл ика из ме ђу глагол а ourezatj  и 
ots0catj,  а она  није мала , јер ка да се к аж е „урез ати” (језик, нос,  
уво) није исто ш то  и „одсећи” (в . на пример чл. 53, 54, 162) .

в) Н ије у  духу ср пс ког језика к ад се каж е: „О  селу, који умре” 
(чл. 58);  „На војс ци”, уме сто у рау (чл. 129); „И а ко  се п отера 
с удо м  разбојник а  или лопова...” (чл. 1 50); „ куда дру го”, у место 
 куда другде (чл. 182) итд .

 г) Израз и:  „О п оно су црквеном” (чл. 2 3); „пре сто ј  властелину” 
(чл. 56) ;  „О  пров ођ ењу човека” (чл. 9 3)   за читао ца ,  а нарочит о  за  
 преводиоца  на с трани језик пр е ће и ма ти зн ачење  које н ије у 
 духу  сл ов а Закони ка.
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М ноге, дак ле, с тв ари гов оре о томе да  с е  у поме ну ти м изд а-
њима  С АНУ  исхи тр ен о  искорачил о  са пре во до м Душа но во г 
законик а   на  савре мени с рпски јез и к. Предусло в з а прихва тљив 
п ревод мо ра да  бу де темељ но  и крит и чк о  проучавање с ви х 
 сре дњовек овн их  изво рн ик а Законик а, не  сам о с рпс кослове нских 
не го и гр чких, ка ко не бисм о т ај ј единств ен и  и над алеко п оз нат 
За коник  ца ра С еф ана Душ ан а ошт ети ли  искривље ним  пр е-
дстављ ањем с вету. Зато  је уис ти ну  причи њена  штета тиме што  је 
са та кв ог пре вода ур ађен прев од  на енг лески је зик.  Према том е,  
н а  научницима је  да  у следе ћој  – четв ртој  књ из и Душа но во г за  к о-
ни ка исправе бар  он е кру пн ије  недостат ке  и  пром ашаје  к ој и 
 оптер ећују прве  три књи ге.

Јед но  од  н еразрешен их до  с ада пи тања, к оје од авн о при вла чи 
по себну  па жњ у науч ника, јесте то –  шта значи  и на ко га  се од-
нос и „бабунска реч” у чл.  85.  Призрен ск ог р е ис а Зако ника,  који 
глас и: „О  ре чи бабунско ј. Ко  рече ( каж е) бабунску реч , ако  буд е 
властели н да плати  1 00 перпера; ако  ли не  буд е властели н да 
плат и  12 перпера и  да се  би је  штаповима ”6. 

„Бабунска ре ч” је  овде  једна сам о реч  к ој у  изгов ар ају бабу ни, 
а која је т о  реч видеће  се из  да ље г излагања . Пре  т ога  неопход но 
је рећи  ко  су баб уни и каква с у  св е тум ач ењ а изреч ена у вез и с а 
„бабун ском реч ју ”  у Душа но во м законику.

 Још у  пр ви м  деценијам а 13. в ек а у Срби ји и др уги м словен-   
ск им п равосл авн им зем љама знало се  д а  у З ак онора ви лу св е-
ога  Саве  пише  да  су б аб ун и јерет ици,  зв ан и бого ми ли . 
 Одређе није, наслов  42.  гл ав е З а конораивла  је , у однос у на  грч ке  
изворн ике, о ва ко прошире н:  „ О  ма салиј анима ко ји се  сада  з ов у 
богом ил и – бабуни ”7 . У на уч но ј  литератури се о д 19. века з на за 
 по мен баб ун а  у З ак онорав илу.

 Јас ни из во рни п од аци намећу д а с е „бабунска реч ” не т ре ба 
тр ажити из ван о кв ира  богом ил ске јерес и к ао бабунс ке. И  поред 
т акв ог саз на ња, међут и м, у нау ци  су и знета  раз на мишље ња  о 
„бабу нској речи” и сва су  она, виш е или м ањ е, удаљен а од п ра во г 
одговора .  Ст . Новаковић , на пример, иако је знао да ј е то,  како 
каж е, „у  некој ве зи  са  богоми лс ки м  јеретицима, али се опет не 
зна  шта зн ачи упр аво ”, наста вља: „ По шт о zabobona по љски з нач и 
 пр азноверицу , а у р ус ким  д ијале кт има бо бо на, забо бо ны, заба-
боны  зна чи  бесмис лицу; пошто  у маџа рс ком babona а  у руму н-    
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с к ом boboane  зн ач и мађи ја ње ,  опчињавање,  има смисла  и с ад 
мислити  да  је бабунска  реч у в ез и  с м ађијон ич ким нека кв им  
формулама, као ш то  су д рж али Шаф ар ик,  Маћејов ск и и Дан и-
чић, који су  о тој  р ечи писал и пре него што ј е био по знат  горњи 
наво д  из пр ев ода  фотије вс ке крмчије”8. За  овим  следи  ва жн а 
рече ница, којом с е  Ст . Нова ко вић дон екл е прибли жио ис тин и,  
настоје ћи  да докучи шт а се крије под  они м „бабунска реч”:  „Исто 
тако, а ко се  т ич е јере ти ка, морало б и  то зн ачити  н еку њи хо ву 
фор мулу, која  је  с  православље м у о пр ек у долази ла ”9. Међут им , 
„фор мулу”  н ије док уч ио. Дода је  и  владајуће  у то  вре ме мишљ ење : 
„Мик лошић држ и да  тре ба мисли ти  на Баб ун у, плани ну и пре  -
д ео  у око ли ни Прилепа к ао на  први п овод  ово га назва ња по томе 
што су у  њ ој  стан ов ал и јер ет иц и Богом ил и – Бабуни”10 .  

А. Солов јев ( иначе једа н од м ногих кој и су свесно и ли  из не з-
на ња  з аобил азили  јас не из вор не пода тк е  о бабун има  и  машто-
вито п лели пр ич у  о  богомилим а  на Бал кану  онако како  су  то ж е-
л е л и  ри мокатоли ци на челу с а Ф. Рачким11,  а  и  звани чн ици  поли-
т ичк ог сист ем а у  Ј угославији од  19 41. годи не) у вези са чл .  85 . За-
к оника пише:  „О ва од ре дба дава ла је  повод р аз ни м  тумаче њима. 
 Па вле Шафарик је још 1838 . г. преве о њен наслов к ао  ‚О чар обној 
речи’   (Von zaubericher Rede) и ставио  то у в езу  с мађа рс ким 
babonaság , врачар ств о,  чаробњаштво (шт о он с мат ра  позајмицо м 
и з слове нс ког језика)  и са по љском  р ечи zabobon, к ој а озна чав а 
 пр азноверицу.  То  ј е тума чењ е прихва ти о и  Маћејо вски, кој и је 
превео:  ‚Kto ozarodziejskie wimania słowa czarując’. Пошт о и  у 
руму нс ком ј ез и ку boboane  зн ач и мађи ја ње ,  опчињавање ,  Ст . 
Новакови ћ с е  придружуј е  то м тумаче њу и сматра ‚ да  је бабунска 
 реч у в ез и  с  ма ђионича рс ким нека кв им  формулама’  ”12.  Зат им 
наста вљ а: „Мо рам о признати  да  је по рекло  речи б абун т амн о; 
изгледа да ј е та с тар а словенск а  реч заи ст а  означ авала  н е ке  
м ађиони чар е,  чаробњ аке, стога се о на  не н алази са мо у с рпс ко-
хрва тс ком је зику, нег о и у чеш ком, пољск ом,  украјин ско м, 
румунс ком  и мађа рс ком језику у том  или сли чн ом значењ у”13.

 После так вог освр та  на је зи чко по рекло  речи бабун ,   А. Сол о-
в јев истич е  да  „тумачење чл. 85  не  предс та вља в ели ку тешкоћу 
...” , па с во ја  размишља ња  ус редсређу је  н а богомиле  к ао 
 „социј ално-ве рски” пок рет ,  сматрајући да се на њи х  као б аб уне 
односи чл .  85 . Закони ка.  У  настојању да т о и  образ лож и, наста-
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вљ а:  „Богомилство је  уве к сматран о за опасн о п о зва ничну цр кв у 
и државу . Св. Са ва је усп ео  да  ликвидир а  тај  социј ално-в ерски 
пок ре т у Србији,  ал и  у Душ аново  доба, када  је у са став с рп ске др-
жа ве улаз ил а  и  Македонија, где  је у Б аб ун-пл анини  било  до ст а 
бого ми ла, пита ње  те јереси оп ет  је  забр инуло цр кву. Стога ч л.  10 
дон оси с тро ге одр едбе пр отив п ра ви х јеретик а, за к акве с ма тр а 
богомиле, а ч л.  85 каж њава м ного л акшом ка зн ом свако га ко 
 каж е ‚бабунску реч’ , т ј. из рекне н еку т врдњу  к оја мири ше  на  
богомил ст во.  Богомилст во  је жес то ко  к ритико вал о зва ничну 
ц ркву,  њ ене обре де и до гм е  и нала зи ло  с импатиз ер е, уколи ко  ј е 
 из облич ав ало по рок е зва ничне ц ркв е. Мислимо  да је би ло  и 
п равосл авних  који  ни су пот пу но  прил аз или  богомилству, а ли су 
мог ли  да из рекну  нек у ‚бабунску реч’ , на приме р,  да  посумњ ају у 
ну жно ст црк вен ог  з емљопоседа  или  у  пошто вање ик она  и 
моштију, или  у ст ва рно ро ђе ње Исусо во  од Марије и т.  сл. С вако 
ов ак во  с лободо умн о кри тич ко ми шљење било би ,  са глед ишт а 
зва ничне цр кве, опасно  ка о ‚бабунска р еч’  и  кажњавало б и се 
глобо м з а  властелин а, а гло бо м  и батина ма за себра”1 4.

 За  изми шљ ен е богомил е  на Балкану  к ао  „социј ално-в ерски 
пок рет”, који х ј е, наводн о, „у Б аб ун-пл анини  било до ст а”, ник а-
к во упориш те не може  да се н ађ е  у изво рима. За то  А. Соловјев  и 
 сви њег ов и и ст омишљени ци по н уж ди  п рибег ав ају  д омишљ а-
њима која  под сн агом п ра ви х чињени ца не  мо гу опстат и. Из 
 да ље г изл аг ања видеће се д а с е „бабунска ре ч” не  м ож е односит и 
на  „н е ке  м ађиони чар е,  чаробњаке”; да  су об ич не  пр оизвољности 
то ш то  А. Сол овјев каже да је  „Св.  Сава усп ео  да  ликвидир а  тај  
социј ално-в ерски пок ре т у Србији”; да се чл .  10 . Зак он ика одно си  
н а јеретике  т ог  „социј ално-ве рск ог покрета”  као „ пр ав е јеретике”; 
или он о кад ка же  – „мислимо  да је би ло  и п равосл авних  који 
 ни су пот пу но  прил аз или  богомилству...”15. Ал и пре  тога  треба  
о вде навести и  кр ај  размишљ ањ а А  Соловј ева у вези са чл .  85 . 
Зако ни ка, одно сно у ве зи  са  богомилств ом  и зна чењем  речи 
„бабун ”:

 „Значајно је што, до к  св и руко пи си ст ари је  рецен зије и мај у 
‚бабунску  ре ч’ , руко писи  мла ђе  реце нз ије почи њу  д а замењуј у тај 
и зраз дру гим . Прим ор ски ру ко пис сачув ао је насло в ‚ Za babunsku 
re~’, али  је у т ек сту зам енио  стари израз овим: ‚ Za neprikladnou r0~7 ’, 
Софиј ск и и  Текел ијски кажу ‚Za neopo{tenou r0~7 ’. Видимо да се у 
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ХVI и  ХVII век у  са про па шћу  богомил ст ва по тп ун о изгу б ил о 
 разум евање  речи ‚баб ун’ и  но ви  реда ктори те же да даду  нов 
знача ј т ој одредби, иако у  о вом облик у  она испад а  као су виш ни 
дупл ик ат чланова 50 и 5 5 о у вреди част и”1 6.

Закључ ак  А.  Соловј ева о томе да се  „ са про па шћу  богомил-    
ст ва по тп ун о изгу б ил о  разум евање  речи ‚бабун’ би о би о држив 
када  на о сн ову изво ра не б исмо знали ко су , у ст ва ри, бабун и  на 
Балкан у у ср едњем веку. Њ их је би ло не са мо у в ре ме Ст еф ана Не-
ма ње, ве ли ког жу пана српског (1166-11 96 ), св етога  Саве,  пр в ог  ар-
хиепис копа српског (1219-12 33 ), Ст еф ана Душ ана, срп ског краља 
(1331-13 46) и цара (1346-1355),  па у в реме у чених Срба, у 14.  и 15. 
в ек у,  Владис ла ва  Грама ти ка , Нико ди ма  Химног ра фа , Буга рина  
К онста нт ин а Фило софа,  Г р ка Си мео на Солунског (1410-1 429), 
него их  има и данас. Он и  ка о јеретици  ист у „бабунску р еч” и  с ад а 
 изговарају, што  ће  се так ође у  да ље м изл ага њу  детаљн ије  о бра-
злож ит и. 

Нав е де но поима ње  А.  Солов јев а „баб унске речи” у чл .  85 . Ду-
ша  но во г зак он ика  објављено је  19 80. годи не, у н ап ре д на ве деном  
изд. СА НУ, а о дм ах сл ед еће године ( 1981) САНУ г а ј е  употребила 
з а II књигу  и зд . Душа но во г закон ик а:  „ Исповеда ње  и  пропа га нда  
богум ил ске јере си, ‚ св ака из ре ка, молитв а  или г атање  к оје мири-
ше  на  богомилство’ ” 17.

М но го разлога им а з а критички осв рт на  та кв о тума чењ е 
„баб унске речи”. Он о ј е, на че лн о говор ећи ,  расплин уто и ниј е у 
складу са оним ш то  с е Зако ником  же ли пости ћи . А Закон ик  је 
саст ављен так о да свак а реч  јасно  с ама казује на шта и ли на ко га  
се одно си  у тренутку кад  с е уграђује ка о д ео закон ског те кста. 
Зат о, да бисм о с е  приближи ли исконс ком, пр ав ом зна чењ у „ба  б-
ун ске ре чи ”  у Душа но во м закон и ку,  неопходно  ј е схва тити,  прво, 
к ог а  сре дњове ко вни из во ри  п од разумевај у  по д бабуним а  ка о 
 богом и ли ма  дуалистим а и, дру го, остат и  у окви ри ма једни не  – 
„бабунска реч”.

 Да  би по стало јас но од  ко ји х јеретик а  је тре ба ло бра ни ти 
 правов ерно  хришћанс тв о у Срб и ји,  неопходн о  је крен ути упра во  
о д Душа но во г законика. О н  је  своје вр сн и пока затељ  к ој и одре ђ ен о 
и  непоср ед но указу је  н а јеретик е к ао  посто јећу опасност , а  
и стоврем ено  и поср ед но упућује на то да је  иста опа сн ос т одр ани је  
постојала. Она , као т аква,  н ије ишчезла  н и у по то њи м вековима.
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Већ у ч л.  1 . Зак он ика истиче  се осн овна  бр ига држа ве: „Најпр е 
за  хришћанств о” , и  наја вљ ују н ачини како „д а се оч исти  хриш ћан-
ств о”18. Први о д  тих н ач ин а садржани су у чл. 2 -5 , у којим а  је  
прописано  да  се жен ид бе, одн ос но венчањ а н е обављај у б ез цркв е-
н ог  благослова, и д а  се верн ици  у духов ни м ств ар им а пови нују  
свештенс тву. Други о д  тих н ач ин а садржани су у чл. 6-10, где је 
 ре ч  о  јеретиц им а и  п олувер ци ма . Јеретиц и  су  именовани.  То  су 
Латини.

У ч л.  6 . изричит о  се  прописује :
 „О ј ере си латинској.  И за  јер ес латин ску : Хри шћани које  с у 

обратил и у азимство19, д а се врате оп ет у  хришћанство. Ако ли  се 
ко на ђе да  ни је послу шао и ниј е се врат ио у  хришћанство,  да се 
 казни  како п иш е  у Зако нику св етих отаца”.

У  истом  духу следи чл. 7 :
 „О ј ере си латинској.  И  да по стави  Цр ква ве ли ка  протопопе 

по  с ви м трговима , да в рат е хришћа не  из ј ере си лати нске, који су  
с е обрат или у  ве ру латинску, и  да им  д аду заповест те д а се с ваки 
вра ти у  хришћанство”.

А чл . 8. гласи :
 „О лати нском попу.  И п оп латински а ко се нађе да  је обр ати о 

 хришћан ина у  ве ру латинску,  да се каз ни  по За кону св етих отац а” .
Уочљиво  је  да Ду ша нов за кон ик лат инску вер у не см атра  

хришћанском ,  већ  јеретичком, а то ј е у складу  с а  схвата њи ма 
 правове рног  хришћан ског с ве та , наро чито у чених љ уд и сре-
дњега  века, који  су  се одл уч но брани ли  од на је зде Л ат и на  
мисиона ра  са за пада. Тако , на пр им ер, С име он Солунски (1410-
1429) у  свом  сп ису Дијал ог у Хр ису роив  с вих јерес и (Διάλογος 
ἐν Χριστῷ κατὰ πασῶν αἱρέσεων)20 м ног о про сто ра  посв е ћу је 
д уалист ич ком  богоми лс тву Л ат ин а  ри мокато ли ка , говорећи  „о 
–  как о дос ло вце ист ич е  –  но вотар иј ама Лати на  у  догматима  и  у 
 најсвет иј ем Символ у”21 (в ере). З ашто? Зато што  су  у догма тско уче-
ње о Св ет ој Тро јици  у не ли д уалист ичко учењ е, те  п оп ут дуа ли ст а 
богоми ла из  ра них ве кова  хришћа нст ва по стали   но ви дуа ли с и 
бого ми ли, од но сно бабуни, је р с у  препр ави ли  Ни ке јско  цари   гр адски
  Символ  вер е, до да в ши Filioque  у 8. члану.  А то значи, уче да  Дух 
Све ти  не исход и од ј едног  с амо начела –  Оца, него  и од Сина, до к 
 по  правове рном учењу  то  ј е  новотар ија и јерес,  јер  „н ије могућ е 
да једно ист о  има почета к из двоје”22 .
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 Н а  ри мокат олике  ми сли С име он Солунск и кад каже: „ Они , 
 пр етварајући  св е  у  новота рију, ка ко  је речен о, и с вете  иконе ч есто, 
м им о у становљеног , на  други н ач ин  приказују”23.  Због  т ога и зво-
ди закљу чак: „Д анас, д акле,  међу зв ани м  хришћ ан им а  је ре тици ма 
 не пос то је  иконоб о рци, из узев г ну сне за ве ре безб ож ни х Бог о-
мила  које уош е не  реба з ва и  хришћанима” 24 .

Потпу но је  ја сан С име он Солун ски. Р ечју „да на с” указује на то 
д а су  ст ар е јер ет ик е бог омиле  с ад а зам ен ил и  ри мокат ол ици Латин и 
као  н ов и богомили,  због чега и х не треб а ни з ват и  хри  ш  ћа н има.

 После  тога лакш е  с е раз умеју н ап ре д навед ене с тро ге од ре дб е 
Душа но во г закони ка , у који ма  с е  ри мокатолиц и н е смат рај у 
 хри ш ћанима ,  ве ћ  јеретицима.  Али стр ог ос т Душа но во г зако ника 
 према  њима  није  одраз  са мо  савре мен ог сазн ања о какво ј с е опас-
ности  ради, н его  и сазнањ а из  мн ого ран иј ег вре ме на. Непун а два 
век а  пр е Душа но во г закон ика, С те фан Немања је  у 12.  ве ку 
 (не по  знато  к оје го дине) с азвао саб ор на које м  су ос уђ ен и богомил и.  
Из  П рв овенча но вог Жи ија с ве  ог Си мео на  сазнаје мо  да Н ема ња 
су зб иј а јер етике  који д рже „ гл ухе кумир е” 25 (кипове), што  се не  
м ож е односит и на  ст ару  богом и лс ку д уалис тичку веру, в ећ на  веру 
 која,  како пише, „n(º)nÄ” ( са да) н аноси ху лу на  Ду ха Светога ”2 6,  
п одразумева се  зб ог до да т ка Filioque, а  то  с у  ри  мо католи ци.

Против исти х  ти х јер ети ка наставио  је и  Свети Сава  да се 
бори. Он и се, како ј е  већ реч ено, „сада (n(º)nÄ)  з ов у богом ил и – 
бабуни” 27. И само  на  те б абуне може  да  се од нос и „бабунска реч” у 
чл .  85 . Душа но во г законика, а  не на  н еке  изми шљ ен е богомил е око 
Б аб ун планине, ил и  н а  неодре ђе н е  „м ађионич аре  и  чароб  њ аке”, ка-
ко  се наи вн о п рет постав ља ло .  Рим окатол ич ки, од нос но баб ун ски 
до да т ак Filioque нагн ао   је  ар хиепи скопа Саву д а на Ж ич ком саб ор у 
захтев а  од влад ар а и наро да да на глас т рипут чита, члан по  чл ан,  
неиск вар ен  Ни ке јско царигра дски С имвол вере. А да  је уи стину  реч 
о томе  – да  Са ва су зби ја лат инску јерес , то и мен ом от крива  ње го в 
 живото п ис ац  Теодо сиј е,  хиланд арски мон ах  и књи жевн ик с крај а 
13. века 28.

 Према  то ме,  богомил ска  – баб унска  јерес  н ије ник ак ав 
 „социј ално-в ерски покр ет ” у Ср бији, који ј е,  по мишље њу  А.  
Соловје ва и дру гих,  свети  Сав а, наво дно, „усп ео  да  ликвид ира ”. 
Заблу де  су на стале зато што  с у  истор ич ари Латин е  ка о богом ил е 
– бабун е  на Ба лк ан у замени ли  са  н епосто је ћи м  богомил им а 
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 сл едбен иц има  ран охришћа нс ких је ре си:  манихе јс ке , м асалија н-
ск е,  па вликијан ске .

Латин ска  – баб унска  јер ес  постојала  ј е у Срб ији и п ос ле Св етога 
Са ве, о  че му  упечат љи во све до чи, видели с мо , и Ду ша нов зак они к.  
Сузбијана  је и  после  ц ара Ду ша на , нарочито  у 15. ве ку. У томе  су се 
 пе ро м исти цали у че ни  право верни  Срби,  међу  ко је спад ају , п рева-
схо дн о, Влади сл ав Грам атик, познат као „дi ак  от Новога Брьда” 29 , и 
Ник од им Химно граф,  пи сац Жииј а и Сл ужбе св е ом Ахил ију 
Ариљском ,  на прелазу из 14. у 15.  ве к.

Ник од им Химног ра ф  у помен утом  спи су  нагл аш ено гово ри о 
с та ри м  јеретици ма из  пр вих ве кова  хришћан ств а, посеб но о  онима 
ко ји  су хули ли на  Духа Св етог, как ви су  били, м еђ у остали ма ,  и 
 наваиј ани ( звани чис и,  оἱ καϑαροὶ “, од че га је н астао н аз ив ка-
ари), чи ји  ј е р одонач елник Н ават римски (3.  век).  Ч ини Нико д и м то 
ве ома  осмишљено,  са осн ов ном намеро м  да  пра во  в ерје бра ни од 
н ови х,  саврем ен их хулни ка на  Духа Св етог,  ч ије  јерет ичко  уч ење 
к орене ву че  о д поме ну тог На вата римск ог, о чем у с ам по себно 
писао30, а  на о сно ву  Хиланда рс ко г рукоиса  под бр.  23 0.

 Непос редни повод  да о  томе  пишем би ло  је миш љењ е 
 Кли мен   ти не Иван ове у ве зи  с а  Никоди је вим Жииј ем и Слу жбом 
св е ом Ахил ију Ариљс ком . Сматрал а  је, наим е,  д а пом ену ти 
 Хиланд ар ски рукоис „Им а и  любоп ит ни сведен ия  за  бо гомилс ко-
то движе ние в Босна и Сърби я”31.  Та кво виђ ење с тв ари одвело ју  је  
у  неод ржив е закљу чк е о  богоми лс кој јере си и „ Црк ви босанској”, 
иако се  у т ом  Хиланда рс ко м руко ису уопш те  не поми њу  н и 
богомил и ни „ Црк ва босанска ”. 

У но вијем раду32  К л. Ивано ва  не понав ља  ту ра нију  сво ју 
заблуду , а ли по креће  н ова пит ања у ве зи  са из нетом м ој ом крит и-
к ом .  Одређени је, к љу чно п итање  ко је пос та вља односи се н а м ој 
закљу чак о то ме  да Ник од им Химнограф има н а  уму  непоср едну 
опасно ст  од је реси  „к оја н аноси ху лу на  Духа Светог.  А та хул а  на 
Ба лк ан у појавила  се  са ши ре ње м  рим окатоли чк ог Си мвола вере ”, 
па каже: „Н о  как тогава да си обясни м, че нито в  СлА, н ит о  в 
житието н яма и поме н от  конк ре н а олемика  ср е щу Filioque ?”33 
Веома са м ј ој захвалан што ме  ови м подсти че  на одгов ор са  в иш е 
подата ка. 

Када би  К л. Ива нова  имала  ја сно виђ ењ е и дока зе  з а бог о миле 
какве и х  она замишљ а  на Балкан у у ср едњем  веку, он да  би п итање  
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ко је пос тавља мож да и  им ало нека квог см исла. Мора да  се схвати 
то  – да  уче ни  побор ни ци  правоверја , у ср едњем веку,  з бог 
 непосре дн е  и одре ђен е опас нос ти  саста вља ју зако нс к е, х агиограф-
с ке  и д ог ма тск ополем ичке с писе, тако  што, скоро ка о  по пра вилу,  
нову  је ре с  надовезују  на сродн е  јој јереси јо ш  из  најра ни јих ве кова  
хришћанст ва . У некима од  тих  списа сасвим  је  „конк ре тн а полеми-
ка” у ве зи   са Filioque ,  а у неки ма је т акв ог  карактера  да  с е неиз бе-
жно дов оди у ве зу  са  постој ећ ом,  непосре дно м опаснош ћу  о д јер е-
тика који су ту ,  у окружењу. Са т им  с е дози рано слаже и  К л. 
Иванова,  т ј. он ол ико колико јој  то  н е нару ша ва  приврж ен ос т 
 недоказаном,  ал и у на уч но ј  ли те р а тури в еом а ра сп ростра ње ном 
в иђ ењ у богомил а  на Балкан у у ср едњем  веку.  Пошто та квих с т а-
р их дуа ли ст а богомил а  на Ба л кану з аиста  није било, о на по нуж-
ди, у ве зи  с а  Никодим овим спи со м,  приб ег ава  д омишљањима:

„Текстът  не  е конк ре тен от носн о  натрап чиво повтарящи те  се 
израз и за опасно ст  и  притеснение,  но  в контекст а  на времето  н е  е 
 необходи мо, струва ми се, да отхвърля ме въ зможно стт а верски те  
и дру гите ‚обстояния’ д а са втори пл ан  о т  пол итиче ск а та ситуация, 
 т. е. отгл ас от з ав ладяване то   на п олуострова  от  ос ман с ките турц и.  
В  преведения през ХIV в. тракт ат  на Ев ти мий Зиг авин, м еж ду 
другато, ислям ът  е приравнен  к ъм ересите ”3 4.

Ник ак вог помен а  ко д Ник одима нем а о ис ламу. Зато  је , нај бл а-
же реч ено, чудно то што  К л. Ива нова догм ат о Св ет ој Трој ици и ху-
лу на  Духа С ве то г повезује п ре  са нек ак вом  полит ич к ом  ситуаци ј ом  
и  влада ви ном Ту рака, не го  с а  ри мо католицима,  због чије г  се 
 кр и во  тв орења вере још  од 9. ве ка  у словен ски м  текст ов им а изр а ж ено 
из ла жу  правов ерна уч ењ а.  Приврж еност  неком  апстра кт ном  богоми-
лст ву  потврђује , на  кра ју  комент ар а,  неодр живи м закључк ом: „О н-
ова, което  си о става важн о,  са  податките  за  п редста в ите, които  ед ин 
православн йерей и ма  з а корени те  на  бог омилството  и  з а него вот о 
ра зп ространен ие на запад от Сърбия” 35.

С те фан Н емања ниј е  био суоче н с а опаснош ћу  од Турака, је р 
њих  тада нем а  на Балкану,  већ, ка ко је н ап ред речено , с а опаснош-
ћу  о д  ри мокатолик а као  но ви х  духобо раца,  к оје дов оди у ве зу  с а 
јерет иком Аријем  из 4. ве ка. Сли чно с тва ри  саглед ав а и Ник о  д им 
Химнограф.  К ао  правове рн и и д уб ок о вер ујући чо ве к, нај већу опа-
сност ви ди у  онима  који к варе дог му о Св ет ој Тројици,  па их зато  
и  он дов оди у ве зу  с а јерет иком Аријем.  Због тога  се у Слу жби об-
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раћа св ет ом Ахи лију,  ко га  наглаш ено  представљ а  као ве лик ог  
побо рника ја сног уч ења о  Духу Свето м, да  моли Христа д а  се вер-
ни ци „изба ве  од са да шње опсад е”3 6.  Бесмислен о је с ва ко  у поређи-
вање Ариј а  ка о јеретик а  са Тур цима;  ње га  упоређују, у век и сам о,  
с а  јерет ицима  ко ји погрешно у че о Св ет ој Тројици.

Да би  К л. Иван ов а схв ат ила колик о  је  промашил а  кад гов ор и 
 о  богомилима  и о п ра вцу њих ов ог кретањ а  на Бал кану, затим,  да  
би д об ила одговор на то  што тра жи да в иди  „конк ре тн у полеми-
ку” у ве зи  са  бо го мил скобабу нс к им Filioque к ао дода тк ом Си м-
волу вере  од с тр ан е  ри мокатол ик а, крену ћу  с а  одговори ма  о д 
Душа но во г зако ника, пошто је о н у ос нови  овога ра да. Уједн о  ћу  
подсети ти  на из вор не податке о  ис том питању  пре и  по сл е Душа-
но во г законика .

а) Напре д сам н ав ео члано ве  и з Душа но во г законика (6- 8) , у 
који ма  се Латин и н е  сврстава ју  у хриш ћане, н ег о  у јер етике  које 
 тре ба  кажњава ти  п о Зако нику св еих о а ца, однос но  п о З ак о-
нора ви лу св еога Са ве, у к ојем главе 49- 51 .37 са држе сп исе  о лати-
нс ки м  но вотарија ма у до гми  и црк вен ом пор ет ку. Ду ша нов зак он ик 
при да је прес удан зн ачај ономе што у  51.  гл ав и З ак о норавила,  под 
бро јем 1 п ише у ве зи  са  јерети чк им квар ењ ем Си мвола  ве ре, 
односн о са у че ње м  ри мокатол ик а  о исх ођењу  Духа Светог  и од 
Сина: „ a• . S(ve)tomou wbrazou v0rº. wt(7)  =v(a)ng(e) l(7)-
skºh7 r0~jj slo`enou sou§ou. j Äv0 tako gl(agol)È§ou w s(ve)t0m7 d(ou)s0. 
j v7 d(ou)ha s(ve)t(a)go g(ospod)a. j `jvotvore§ago. jshode§ago wt(7) 
w(t7)ca. tj `e prjlo`j{e. j wt(7) s(º)na. zl0 j blazn7n0 mnÈ bo t0snotº 
radj =zºka jh7 tako bºtj mnet7. d(ou)ha `e s(ve)t(a)go wt(7) w(t7)ca 
jsho`denj= j s(º)na radj k7 nam7 poslanj=. njpo~emou `e razlj~nou bºtj 
poslanjÈ wt(7) jsho`denjÄ varvarskº j nev0`d7no smºslj{e38.

Ти ме је ја сно  и до во љно речено з а  све  и сповед ни ке  правов ерја, 
тако да  н и  у Душа но во м зак онику  није  бил о потребно д а се улаз и 
у  „конк ре тн у полемику ”  о ко Filioque, коју  К л. Ива нова тра жи  д а 
изр ичито  б уд е исказа на у т ек ст у Нико ди ма  Химнографа. И он ј е 
у скла ду  с а навед еним текст ом  и з З ак онор авила јасно да о до 
знања  због ко јих у пр ав о јер ети ка  нагл аш ено исти че о св ет ом 
Ахилију , на приме р:  „ И исх ођ ење  животв орног Духа о д  Оца  
велегласн о си ујаснио”39; или  – „и  ве чн о исх ођење Духа о д  Оца  
велегласн о си ујаснио”40; и ли  – „ божаствен и Дух који о д  Оца 
исходи” 41.
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 Очигледно  је да  та кв о  испов едање  вере  може  би ти упе рено 
п ро тив Латин а  ка о јер ет ика бабуна,  а не п ротив  не ких  измишље-
н и х  и  неодре ђе ни х богомила ,  или Турака ,  на Балкан у у ср едњем 
 веку,  к ако помишља  К л. Иванова, је р  ови ни какве  в езе немај у са 
уче њем о  Духу Све том.

 Тако, да кле , „бабунска реч” у чл .  85 . Душа но во г зако ника јед-
на је само  ре ч  – Filioque и ако њу  п од ути ца јем Л ат ин а изго во ри 
 правовер ни к, уколик о ј е власте лин  – кажњав а  се новчано  1 00 
перпер а,  а ук олико  ниј е властел ин  – новчан о  12 перпе ра  и удар а-
њ ем  штаповима .

 б) Никак вог осно ва не може да има  К л. Иванов а за сумњу  збо г, 
нав од но,  недоста тка  „конк ре тн е полемике”  н и у одно су  на изв ор е 
у којима се  и  пр е Душа но во г зак он ика гов ори  о лати нс кој јерес и  на 
Балкану , к ао бабунс кој , п ревасходно  због „ху ле на  Ду ха Светога” и 
 зб ог „кум ир а” (кип ова).  Та кви извори с у  ве ћ пом енути на пред, 
како он и  из вр ем ена Нема ње  и Ст еф ана  П рвовенч аног, тако и он и 
 из вре ме на Св етога С ав е  и  живото п ис ца  Теодосија. Св и они  ја сно 
гов оре о томе д а  се  правов ерје бран и  од кв арења ко је се ши ри  са 
заа да на исок, а н е „на запад от Сърбия”, шт о к ао забл у ду у 
 на уци понавља  К л. Иванова42.

в)  Исто т ак о и и зв ори п исани  по сл е Душа но во г зако ни ка све д о-
ч е о ши ре њу  кривовер ја  са за ада  р ема ис оку, кој е  је олич ено  у 
лати нск ом бабунс тв у –  богомил ст ву .  Богомилим а  их им ен ује 
С име он Солунски  зб ог до да т ка Filioque  у Си мволу  вере. Так о  их 
имену је и у чени, д об ро  обавеш те ни Влади сл ав Грамат ик и др уги.

 Међу ум не  и  правов ерн е  проти вн ике Латин а  ка о јер ет ика 
б абу на  иста кнуто  м ес то за уз има Буг арин  Конст ан тин Фил ософ, 
ро ђен у  се лу Костене ц, по којем  је и на зва н „ Костенечк и” . У 
Србиј у  је пребегао  збо г опасности  од  Османлија, око  14 10. годин е. 
У т ре ћо ј децениј и 15.  ве ка саставио  ј е,  у Беог ра ду, чувени  спис 
Skazanãe o pjsmeneh7 , који с ам  у пр еводу н аз ва о Казив ање  о  
исменима 43 , а објавио га  је В. Јагић44. Т о је  К онста нт ин у Фило-
софу, как о сьм к аже, „први тру д”4 5, састављен о д 40 гла ва, у ко је м 
отворе но и хр аб ро  р азобличава све оно шт о с у  „западњаци ”  ка о 
 новотар ије у ве ри  и  обич ајима  со бом дон е ли у Бео гр ад. Латине  
ка о  „западњ аке” на јп ре осу ђује,  по пу т наве дене ос уд е  у З ак о-
норавил у, за ху лу на  Ду ха Све то га, односн о  за ква ре ње Си мвола 
вере, јер у  29.  глави каже : „ И ка ко  са  з ападњ ац има ј ер ес и изго-
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вараш?... или не знаш да  је у  томе  прва осуда њих  – за јер ес о 
С ветом Духу?”4 6

 И з наведе ног о дељка види с е да  Конст ан тин Фил ос оф ос уђ-
ује до ма ће ве рнике кој и с а  „з ападњацим а”  у Си мволу  в ер е 
 изгов ар а ју FIlioque,  због чег а  их осуђује и чл .  85 . Душа но во г 
законика. А да је р еч  о ква ре њу Си мвола вере  од стран е  баш ба бу-
на ,  изгова ра њ ем FIlioque,  нед восмисле но  се  закључуј е  из сле-
дећих  речи  К онста н т ин а Философа у  27. глави : „ А како ли ћеш 
т и,  о  против ниче св аке ис тине,  к оји т олике  х уле садр жиш  у ис-
мим а; ти који ча к и у с ам ом Си мволу  вере виш е од  К онстан ц ија47 
хул иш ... из бећи осуду? ”48

Св е ог Си мвола вере (s(ve)toe v9obra`enãe v0rº) дотич е се  
Конст ан тин Философ и у  28. глав и  кад гово ри о Т ре ћем  васеље нс-
ком сабо ру у Ефесу  4 31. годин е, на које м  је ос уђе на  Н естор ијева 
ј ер ес. Намера му  је  да ис такне  како „сада” (n(º)nÄ),  тј . у ње гово 
вре ме [слично  оном н ап ре д наведеном n(º)nÄ у  П рв овенча но вом 
Ж и и ју Си ме она Немањ е  и  у З ак оноравилу, или о ном σήμερον 
(данас )  к од Си мео на Солунског, те оном n(º)nÄ{(7)nÄgo  ко д Нико-
ди ма  Химнографа, ш то  се одно си  на Латин е  ка о богом ил е – бабу-
не ],  п одразумева   се  у Београду,  код у чених  љу ди пос тоји  
„ непојмљивост” (nev8netãe)  пр ем а изложеном , на г рч ком јез ик у, 
 правове рном уче њу  у Си мволу вере49. Он , к ао  савре ме ни к догађ а-
ја  у Беог раду, к аже: „ Сада и мамо  мно го  н епријате ља  и силника, 
јер су т у”5 0, мислећи на о не  са за ада, који  „ових да на”51  шире  
м еђ у домаћима , тј.  ме ђу  правов ер ним Ср бим а, погр ешна уч ења у 
ве ри  и  обича ји ма.  Јерет ичка у чењ а  „западњ ака”  Конст ан тин Фи-
ло соф на зив а „бабунским” (babÙn?ska)52,  шт о уве рљи во  потв рђуј е 
испра внос т закљу чка о томе д а с е „бабунска реч” у чл .  85 . Душа-
но во г зак он ика о дноси са мо   на Filioque  к ој е  изговара ју  и 
 пр авове рн има н ам ећу Латин и  ка о богом ил и – бабуни.

 Сви, д акл е,  побор ни ци  правоверј а у ср едњем  веку т ачно 
знају  ко  с у богом ил и – бабун и  на Балк ану; знају да и м је пр ав ац 
кретања,  ка о  „западњака ”,  са заа да на исок,  а  не обр нуто,  како 
умишља  К л. Иванова  – „на запад от Сърбия”5 3.  Из Срби је  су  
п отиск ивани  т амо откуда  су и дошли  – на зап ад.

 Пра ва сазна ња  о опаснос ти  од баб ун а – Латина, као  и о п ра в цу 
њи хо вог ширења, има  и цар Душ ан. Управо то  га  је нагнало да  и х 
 у Законик у не у врсти  међ у хришћане , већ  м еђ у јерети ке од који х се 
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 тре ба  одбран ити  и зако нс ким ме рама. Та ко  је Ду ша нов зако ник, 
о су дом Латин а  ка о јер ет ика бабун а,  с а З ак онорав ил ом св еога 
 Саве по ст ао  својев рсна бра на на  п уту њи хо вог ши рења  пре ма 
Бугарс кој и даље. Н а том  пу ту пр уж ања о тп ор а  рим о  католи чк ом  
п розелитизм у у ср едњем  веку прв и на удару  су се н аш ли 
 право  верни С рби у Босни. 

 За разлик у  од  п розе литисти чке п ра кс е  Рим окато личке ц рк-
ве , век ов им а  испољав ане у р аз ни м видовима с ве до дан ас ,  у З ак-
онора ви лу св еога Сав е  и  у Душа но во м законику ,  ка о тем ељи ма  
ц ркв енодржавно г устро јс тва Србиј е,  не нала зи се ништа шт о б и 
 подстицал о  на  п розелитизам. Св е се сво ди  на одб рану св ој их 
 пр авоверни ка од т уђ ег  п розелитизма, али и на о штру осуду  кад 
падну  под ут ицај  друге вере.  У том дух у с у  к он ституисани чл. 6-
8. 10.  и  85 . Душа но во г зако ни ка .  Јеретици ма  се  забрању је   да  миси-
онаре  ме ђу  пр ав оверницима, а ови с е  –  уколик о и м подле гн у  и 
 изгова рај у „бабунску  р е ч” Filioque  –  п одврг ав ај у  од говара јућ им 
канонс ким  и зако нск им казнама .  Под те ре то м намет ања  и 
одбране о д т е „баб унске  ре чи” дуб око  и  непрекид но  се  потреса ју 
не  само Ба лкан, не го и м ноги  др уги де лови света. 

НАПОМЕНЕ

 1  Ст . Новак ов ић, Зак он ик С еф ана Д ушана  цара срског 1349. и 13 5 4. , 
Београд 1870.  Ис ти, Зак он ик С еф ана Д ушана  цара срског 1349. и 1 3 54,  
Београд 18 98 (у д аљем тексту :  Ст . Новак ов ић, Закони к) .

2За коник  ца ра С еф ана Душ ана, књига  I, Срушк и и А он ски рукоис,  
изд.  С АНУ, Београд  19 75; За коник  ца ра С еф ана Душ ана, књига  II, 
 Суден ичк и,  Хиланда рс ки, Ходо шки и  Бис ри чки рукоис,  изд.  С АНУ, 
Београд  19 81; За коник  ца ра С еф ана Душ ана, књига  III, Барањ ски,  Призре н-
с ки , Ш ишаов ач ки,  Ракова чки  и Соф иј ски рукоис,  изд.  С АНУ, Београд 19 97 
(у д аљем те кс ту: Законик,  изд. С АНУ, књиг а) .

3Законик,  изд. С АНУ, књига III, 98-15 5. 
4 Ви де ти чланове: 6, 8, 11,  109  (Призре нски реис); 100. и 10 1. (Ао нски 

реис)  19 0.  (Раков ачки реи с). 
 5Детаљн ије у вез и  са зна чењем ре чи „азимство” в. нап. 19.
6 „pe#   W re~ãj baboun?skoj. kto re~e baboun?skou re~7. ako boud0 vlasteljn7 da platj 

#  r perper7. ako lj ne boud0 vlast0ljn7 da platj # vi per7per7 j da se bãe stapãj” .  Број 
о вога  члана није ис ти  у  преп ис им а Зако ника. Тако , на прим ер,  у  Хиландар ск ом, 
Ходо шк ом , Ш ишаовачком је 73 .; у  Бисричком – 83. ; у Аонск ом и 
Барањском – 8 6. ; у  Раковачком – 10 1.



45

КАНОНСКО И ЦРКВЕНО ПРАВО

 7Илов ички реис, л. 364 а:  „O masaljÄn0h7 j`e sout7 n(º)nÄ gl(ago)lemjj 
bogomjlj. babounj” .  Фототи пи ју приред ио  и пр ил оге написао  М.  М. Петр ов ић , 
З ак оноравил о  ил и Номок ан он св еога С аве . Илов ички реис,  12 62. год ина, 
 Го рњ и Милановац 19 91 (у д аљем те кс ту : З ак онорав ило , Илов ички ре ис). 
В иш е  о бабун им а  у З ак оноравилу  в.  М.  М. Петр овић,  По ме н богом ил а – баб у-
н а  у З ак онора ви лу св еога Са ве и „ Црк ва босан с ка”, Београд 1995, 6-7.

 8 Ст . Новак ов ић, Законик,  19 8. Познато ј е да  Свети  Сава у опште  ни је пре-
во ди о Номоканон  у 14 гр ана,  зв ани Фо и је в Номок ан он. Видети  М.  М. Петро-
вић,  Свеи Сав а к ао сасављ ач  и  рево ди ла ц З ак онорави ла – ср с ко г 
 Номокано на,  Истор иј ски часопис, књ. ХLIХ (2 0 02), Београд 2003, 27-45.

 9 Ст . Новак ов ић, Законик, 198.
10Ист о. 
11Видети , на пример : Ф. Р ач ки , Bogumili i patareni , Rad JAZU,  VII, Zagreb 

1869, 84-179; VIII, 121-187; X/1870, 160- 263.  Др уг у  литерату ру  и критички осврт 
в.  М.  М. Петр овић,  По ме н богом ил а – бабуна ;  Ис ти , Кудуг ер и  – богом или  у 
 визанијск им и ср с ки м извори ма и „ Црк ва босан с ка”, Београд 1998.

 1 2А. Соло вј ев, За коник  ца ра С еф ана Душана 1349. и  13 54. године,  изд. 
 С АНУ, Београд 1980, 2 46 (у д аљем текст у:  А. Соло вј ев, Законик).

13Исто, 247.
14Исто.
15Исто.
16Ист о. 
17Законик,  изд. С АНУ, књига II, 273 –  по д „бабунска реч”.
 18 Ст . Новак ов ић, Законик ,   7; Законик,  изд. С АНУ, књига III, 99.
1 9Овај и зр аз прен осим п ре ма превод у  Д.  Б огдановића у  изд. САНУ , али 

дужан сам  да га овде , у складу са нап . 5,  бл иже објасн им  и преведем. Р еч 
„азимство ” на срп ском зн ачи  ореснаш во,  а настало  је  од из ворне речи 
wpr0sn7k7 , која  и  у пр ев од у З ак онор авила мора  да остане  у  том обли ку 
(опреснак),  је р озн ача ва чес тицу прес ног , бесква сног хл еба у чиј ем  се кор ену 
и вид и  то значе ње.  Ореснашв о је, д ак ле, синон им  за лаин с во , 
 ри мок аолича нсво зат о  шт о  ри мокат олици  врше  св ет у е вхаристи ју  и 
 причешћују  се  о реснацима, ш то ће  рећи хлебом  без ква сца (о туд а бесквасни 
хлеб, в. Лк 22, 1),  а  не  „ неуквашени  хлеб”  ка ко  незна лачки пиш е, на жалост, у  
изд.  С АН У Закон ика, књига III, 471 –  под Азим ство. Та ко се  се ју заблу де  за 
пог ре шно пис ањ е историје,  а њих  није м ал о  у  тумач ењ им а Душа но во г 
законика.

20Сп ис  је објављ ен у Migne PG 155, col. 33 -1 76. Подељен је на Х ХХII глав е, од 
кој их се већи  б рој одно си  на  јерет ичка  уч ења Лати на, о чему в.  М.  М. Пе тр о в ић , 
Кудуг ер и  – богомили,  13 и даље .

21Migne PG 155, col. 120: „Περί τε τῆς  καινοτομίας Λατίνων τῆς ἐν τοῖς 
δόγμασι καὶ τῷ ἱερωτάτῳ Συμβόλῳ”.

22Исто:  „ οὐ δυνατὸν τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ ἐκ δύο ἔχειν τὴν ἀρχήν”.
23Migne PG 155, col. 112: „οὗτοι πάντα καινοτομοῦντες, ὡς εἴρηται, καί τὰς 

ἱερὰς εἰκόνας παρὰ τὸ νενομισμένον ἑτέρῳ τρόπῳ πολλάκις ἀνιστοροῦσιν”.



46

КАНОНСКО И ЦРКВЕНО ПРАВО

24Migne PG 1 55, col. 89: „ Σήμερον οὖν ἐν Χριστιανοῖς λεγομένοις αἱρετικοῖς 
εἰκονομαχοῦντες οὐκ εἰσίν, εἰ μὴ ἡ τῶν δυσσεβῶν Βογομύλων μιαρὰ συμμορία οὕς 
οὐδόλως καλεῖσθαι σέον Χριστιανούς” .

 25Сте фа н Прв ов е нчани ,  Жиије Симеона  Н емање, и зд . В . Ћорови ћ, 
Светосавски   зборник, књ. 2, Београд 19 38, 29;  прев.  М. Баш и ћ,  С аре 
срске биогр а фије, изд. СКЗ, Беогр ад  1924, 3 9; Л.  Ми ркови ћ, Сиси  с веог а 
 Сав е  и  Сефан а  Првовенчанога, Беог рад 193 9, 180 ( у даље м  тек ст у: Сте фа н 
Прв о в е нчани ,  Жиије Симе она Не ма ње) .

 26Сте фа н Прв ов е нчани ,  Жиије Симеон а  Немање , 28: „j houlou prjnose§a 
na s(ve)tº d(ou)h7”; прев. М .  Башић, 39; Л . М ир ковић,  180. Детаљније  о  томе в. 
 М. М.  Петровић , Све и  Сава на Жич ко м сабор у 1 221. г одине и л аи нска ј ер ес, 
Историјски часопис, књ. ХLV-ХLVI (1998-1999), Београд  2 000, 21-24.

27В идети  на п. 7.  О ста ву Св ет ог а  Сав е прем а Римокатоличко ј ц ркви в.  М.  
М .  Пет ровић,  Цркве но држав не ид еј е све о га  Саве из међу Цар играда  и  Рима, 
З бор ник ра дов а, Ист оријски инстит у т САНУ, књ. 13, Београд 1 996, 10 6-112.

28Више  о  томе в.  М. М.  Петровић , Све и  Сава на Жич ком сабору, нав.  
д ело, 26-28. 

2 9Видети  М.  М. Петр ов ић, Влад ис ла в  Грамаик  о  бо гомилима у  Сребре-
н ици  у ХV ве ку ,   Сл овенс ко  средњове ковно  нас леђе, З бо рн ик пос већен 
 пр оф ес ору Ђо р ђу Трифуновићу, Београд 2001, 4 37- 441.

3 0М. М .  Петро ви ћ,  Нови  о дац и Никод им а Химно гр афа о ј ереси у  Ср бији  и 
Босни  сре дњега  ве ка, Историјски часопис, к њ . ХLVII (2000), Београд  2 00 2, 59-
76.

31 Цит ирано у  М. М .  Петро ви ћ,  Нови  о дац и Никодима  Химнографа, нав. 
дело, 63, нап. 1 2.  и 13.

32Кл. Ивано ва, „В ъзпявам те  о т че   Ахилие,  на архи ер еите украс а”. 
(Издание н а текс та на срьбската служ ба   за с в. Ахил ),  Археограф ски  прил ози,  
2 4, На ро дна би бл и отек а Србиј е,  Архео г рафско одељење, Београд 2002, 143-
176.

33Исто, 154.
34Исто, 155.
 35 Ист о, 155 .
 36Хила нд арски ћирилски рукоис бр. 230, л. 101б: „n(º)nÄ{(7)nÄgo ob?stoÄnãa 

jzbavjtj se”; исто и на  л . 82а, в. Кл. Иванова ,  ис то,  1 57.
37  За конор авило, Иловички реис, л. 255а-264б.
 38Исто ,  263а:  „Светом  С имволу ве ре  – с ложеном  од јева нђелс ких р ечи, и  

к оји тако  јасно  говори о С ветом  Ду ху: ‚ И у  Духа Св ет ога  Господа , и животвор-
но г, који од Оца и сх оди’ –  ти (тј.  Ла тини)  рђ ав о и погрешн о додад оше ‚и од 
Сина’.  М ис лим да  з бог с ку чености  је зика њиховог смат рају да је исто (tako 
bºtj =  ταὐτὸν εἶναι )  исхођење Духа  Све тога од  Оца и пос лање к нама због Си-
на.  А то – да  се послањ е  ни  по чему  н е  разликуј е о д исхође ња  – в арварс ки  и 
незналачки сми сли ше” .

 39Хила нд арски ћирилски рукоис бр.  2 30,  л.  83б: „j `jvotvornago d(ou)ha 
wt(7) o(t7)ca jsho`denãe velegl(a)sno ouÄsnjl7 =sj.



47

КАНОНСКО И ЦРКВЕНО ПРАВО

40Исто, л. 87а: „j d(ou)hÙ pr (j) snosÙ¨no= j =`e wt(7) o (t7)ca jsho`denãe 
velegl(a)sno ouÄsnjl7 =sj”.

41Исто, л. 102а: „b(o)`(7)stv(7)nºj d(ou)h7 wt(7) o(t7)ca jshode¨7”.
42Кл. Иван ова, В ъзпявам те о тче Ахилие, нав. дел о,  155.
43 М. М . Петр ов ић, Конс тан тин  Филосо ф  –  Костене чк и  о  бабуним а  – 

 богомилима  у Београд у у  15. в ек у,  Историјски часопис, књ .  ХLVIII (2001), Бео-
град 20 02, 75 (у да љем  тексту: М. М . Петр ов ић, Консанин Филосо ф).

4 4В.  Яг ич, К ни га  Констан ти на  философа и  граматик а  о письменех ъ, 
Разсужденія ю жнославя нской и ру сск ой старины о церковно-славянс комъ 
языкѣ,  Изс лѣдованія по русско му я зык у, т. I, Санктпетербургъ 1885- 1859, 3 66-
581 (у даљем т ексту:  В.  Яг ич, Кни га  К онстант ина). Д елимичан  прев од књи ге  
в. Кон стантин Фи ло зоф, П ов ес о  сл овима,  Ж иије  д ес о а Сеф ана Ла-
заревић а,  Стара српска  књижевност у 24  к њи ге, књ. 11. При ре дила  пр оф . др 
Го р дана Јовановић, Београд 19 89.

4 5В.  Яг ич, Книга Константина, 444.
 46Исто,  454: „j kako s9 zapadnºmj eresj gl(agol)e{j... jlj ne v0sj, Äko v9 sem7 

est7 pr9voe osÙ`denie jh(7) po eresj j`e o s(ve)t0m(7) d(ou)s0... ;” Ова  тачка запе та 
на  крају  је,  пре ма  грчкој инт ер пункцији,  з нак питања .

4 7П омену т  је  Констанције император  (33 7- 361),  с ин Константина В еликог 
(324-337) зато  што ј е  ст ао на  ст ра ну јеретика ари јанаца, па  га је  Цр ква због 
тога  осу дила, ј ер се  ари јан ско  учење  с упр отстављ ало прав оверном  у чењу о 
 Све тој Т ро ји ци, прав илн о с ад рж аном  у Никеј ск оцари градском Символу в ер е. 
Због  и стих ра зл ога и Н икодим  Х имнограф  нове  ху лнике н а  Духа  Св етога –  
Латине д ов оди у ве зу  с а Ариј ев им  и Нават ов им јеретичким у че њима,  што Кл . 
 Иванова није схвати ла.

4 8В.  Яг ич, Книга К онстантина, 449:„Kako `(e) tº, w s9protjvjtelÈ jstjn0 
v9sakoj, j hÙlº toljkº s9dr9`ej v9 pjsanãjh(7) pa~e ` (e)v9 samom7 v9obra`enãj 
v0rº mno`ae tº Konstantãa hÙlj{j... oub0gne{j lj wsÙ`denãa;”

49Исто, 450.
50Исто, 444: „n(º)nÄ `e nam7 mnwgo s9postatj j kr0p?cj, pon=`(e) po sr0d(7) 

sout7 ” .
51Исто, 445: „sjmj d(7)n7mj”.
52Ис то , 454.
53Кл. Ивано ва, „В ъзпявам те от че Ахилие”, нав. дело, 155.



48

КАНОНСКО И ЦРКВЕНО ПРАВО

Р е з ю м  е

 В  стат ье  85. З ак онн ика Душа на  п редусмотре ны  наказания 
д ля  к аждаго,  кт о произн есет „бабунско е слово ”.  И кто ск ажет 
„бабунс кое сло во”, если будет  властель, п ус ть платит 100 перпе-
ров; е сл и же эт о  будет  себр че ловек низшего  сословия,  пу сть 
платит 12  перперов и пус т ь будет бит.

В н ауке до сих пор явились  разные взгл яд ы,  касающиеся тол-
ков ания пон ятия „бабунское слово” и он и  де лятся на  две ка те-
гории. Первая, говорит о  том, что р ечь идет  о „каки х- то колдовск их 
формулах ”, а втора я  –  „о  каком-то  про износенн ом утвер жд ени и, 
пахнущем бо го мил ством”. Под б ог ом ил ст вом тут  по дра зумев ае тс я  
„социал ьн о-религио зное дви же ние в Сербии”, ко т ор ое  св язывают 
с  д уалист ич еским учением еретиков, дейст ву ющих в п ерв ых  
столети ях  хр истиан ст ва  ( манихе јци ,  ма салијани, п авликијани).

 Ни одно из этих мнений н е  объяс няет как следует настоя щ ую 
 суть пон ятия „б аб унское слово”, ко тор ое  явля ет ся в Законнике 
Душана . Они не имеют в  виду , что  это единс тве нное  число и ош иб-
оч но говоря т о богом ила х в Серб ии.

„Бабунское сло во” –  это то ль ко одно  с лово, которое произно-
 с ят и навязывают д ругим люд ям исклю чит ельно б абу ны . Соглас-
но  ср едневек овым источник ам ,  бабуны  – это к ато лики,  ко торых 
Законник Душана в  ст атье 6. и  7., с читает не  х ри стияна ми , а ер ет и-
ками. Почему?  Пот ому, чт о о ни  ошибо чно представили  д огмат о 
Святой Троице. Они учат,  ч то  Святой Дух происхо дит не только 
от Отца, но и о т  Сы на , а  эт о в проти во поставлени и  с прав о ве-
рным у че ни ем, со гл асн о которому „н евозможно, что бы  о дн о и 
то же  происхо дило из двоих”.

Вер а в т о, что у Свято го  Ду ха есть  д ва ис то чн ика, при в ел о 
католиков к  дуализм у.  Из-за того и х  на зв али новыми  б ог омилами 
т.е. ба б ун ами .  Они свое  д уа листичес кое ере ти ческое  у чение сдел ал и 
официальным, доб авив в ста тью  8.  Н икейско -Конст ан тинопольск-
ог о  Символа  веры Filioque,  и  т аким образ ом  и зменили его  первона-
чальн ую   форму. Именно Filioque  и я вляется  этим „бабун ск им сло-
во м”, на которое отно сит ся  стат ья  85. Законн ик а Душ ан а, а о сн ов-
нове зад ан ие которого высказано уже в ста тье  1 . – „что бы 
 христианство о чис ти лось”. Под хр ис ти ан ст вом тут  по дра зумевается  
п рав оверность  (право сл ав ие ).  
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Бабу ны-р имокатолики рас спр еделяют  свое „ ба бу нское 
слово” Filioque, п ол ьзуясь  р аз ны ми видами  прозелитизма. 
Вследствие  их  в лияния,  на пр одолже нии  многих  веков возни ка-
ют  напряженные отношения и вой ны  не тол ько на Балканах. 
Одним из главн ых препятс твий в  та ко й  их миссии  прозелитизма 
в С ерб ии, яв ля лся и Законник Душана.

Р е з и  м  е 

У ч л.  8 5. Душ ан ов ог закон ика пропис ан е су каз не  з а свак ога  ко 
изговори  „ба бунску ре ч”.  Власт ел ин се кажњ ав а новчан о 100 
 перпера,  а  нижи стал еж  – новч ан о  12 перп ер а  и батинање м шта по-
вима.

 Д о сад а изне та  у науци  разна миш љења о  то ме шта знач и 
„бабунс ка  реч” могу се с врста ти  у  д ве осно вне катег орије. Једна се 
сво ди на то  –   да  се  ради о  „ мађионич ар ск им некакви м формулам а” , 
 а друг а – о „и зрече ној н ек ој тврдњ и  кој а мирише на богомилство”,  с 
 тим  што се п од  б ог омилст во м п одразу мева „ социјално -в ерски 
п окрет у  Ср бији”,  који се  д ов оди  у ве зу  с а  дуалисти ма јер ет ицима  из 
п рвих век ов а х ри шћанст ва :  ма ни хејцим а,  ма са ли јанима,  па-
вликијанима. 

Н иједно о д т их миш љења н е покри ва  прави  смисао „ ба бу нске 
р еч и”  у Душано вом закон ик у. Не др же  с е јед ни не и пр ом аш ен о 
говор е  о богоми лим а у Србији.

„Б абунс ка реч” ј е јед на  с ам о реч ко ју  изго ва рају  и д ру гима 
 на мећу искљ учиво  ба буни.  А  пр ема изв ор ним п одаци ма  сред-
њега  века б абуни ни су  нико  друг и  до Лат ин и које Душанов 
законик у  чл. 6.  и  7.  не сматр а  хр иш ћанима  већ је ретицима. За-
што ?  Зато ш то су иск варили  до гмат  о Светој Тројици тако  што 
 уч е да Дух  Свети исход и не само  од Оца него  и од  Сина.  Т о ј е 
супро тно право верном  учењу ,  по којем  „није могуће д а  једно 
исто  има поч ет ак  из двоје”.

Веров ање у то да Д ух  С вети и ма  два исх од ишта од в ел о је 
Латине  у дуализ ам  због  којег  су  н аз вани н ов им бог ом ил има, од-
носно   ба буни ма. С во је  дуалис тичко ј ер ет ичко учењ е о зва ничили  
су  пр еп ра вљањ ем Никеј ск оцари градс ког Символа вере тако  шт о 
су  у  8 . члан додали Filioque. И  то  је та једна „ бабунска  р еч” на коју 
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с е  од носи ч л.  8 5. Душ ановог зако ника,  ч ији је  о сновни задатак 
исказан већ у  чл. 1  – „д а се очисти хриш ћанс тво”. А под 
 хр иш ћа нством  с е п одразум ев а п равоверје  ( право сл ав ље ). 

Баб уни р имокат ол ици  ш ире међу  правов ерн има ту свој у 
 „ бабунску  р еч ”  Filioque, приб ег ав ајући  ра зн им  видовима про-
зелит из ма . Усле д  то га ве ко вима из аз ивају нем ире и рат ов е, не 
с амо на Бал ка ну. Јед на  од главнији х  препрек а  у  то ј њи ховој 
 пр озелитис ти чкој мисији по  С рбији  би о је и Душанов   законик.

 ДР МИОД РА Г М.  ПЕТ РОВИЋ,  

 Др Миод ра г М.  ПЕТ РОВИЋ, нау чн и саветн ик  (у пенз ији ) 
 Истори јског и нс ти тута  С рпске ака де мије нау к а и  уметности  у 
 Б ео граду (Кнез Михаилова 35).

YU ISSN 035 1- 28 19/UDK  9 01, оригина лан научни р ад, при-
м љен за штампу  4. ју на 200 4.

 Кључне реч и:  бабун ск а реч,  б абуни,  Ду ша нов  з аконик , 
 Законоп ра вило, Ник одим Химнограф.

BIBLID: 0351-2819, (2003), 25, стр.   .
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р хи је ре ји су сма тра ли да је усто ли че ње оба вље но у Бе о-
гра ду у Са бор ној цр кви, ва ља но и до вољ но и да га не тре-
ба по на вља ти у Пе ћи.1

По твр ђе њу исто ри ча ра Бра ни сла ва Гли го ри је ви ћа, 
пре сто ло на след ник и ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је сма-
трао да усто ли че ње па три јар ха тре ба оба ви ти у Пе ћи и та ко по ка-
за ти кон ти ну и тет са ра ни јом Пећ ком па три јар ши јом.2

Го во ри ло се да ће се то при ре ди ти за Спа сов дан 1921. го ди не. 
Ка ко је за Ви дов дан пла ни ра но про гла ше ње Уста ва Кра ље ви не Ср-
ба, Хр ва та и Сло ве на ца, све ча ност у Пе ћи је од ло же на за 24. ок то-
бар 1922. го ди не у вре ме про сла ве 10-го ди шњи це Ку ма нов ске бит-
ке. Те шко је утвр ди ти раз ло ге што је и тај план про ме њен па је све-
ча ност од ло же на за 1923. а ка сни је за 1924. го ди ну. Мо же се твр ди-
ти да је је дан од тих раз ло га же ља кра ља Алек сан дра да, по сред-

Усто ли че ње Ди ми три ја (Па вло ви ћа)
у Бе о гра ду 1920. и уво ђе ње 
у па три јар шиј ски трон 
у Пе ћи 1924. го ди не

А

1. Бра ни слав Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, књи га 3, Бе-
о град, 2002, 239 (у да љем тек сту: Б. Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар..., III, ...).

2. Б. Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар..., III, 240.



52

ИСТОРИJА

ством Вла де од но сно Ми ни стар ства ве ра, кроз за кон ску ре гу ла ти-
ву кон тро ли ше Срп ску пра во слав ну цр кву. У том кон тек сту тре ба 
по сма тра ти до но ше ња ра зних за ко на и уред би о овој Цр кви.

Пла ни ра но је да се све ча но уво ђе ње па три јар ха Ди ми три ја у 
трон пећ ких ар хи е пи ско па при пре ми и оства ри у Пе ћи ма ја 1921. 
го ди не. По пр вим са зна њи ма о при пре ми ве ли ког до га ђа ја, Суд 
оп шти не Пећ ске 30. мар та 1921. је пи сао Ми ни стар ском са ве ту 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца: „Услед на сту па ју ћих све ча-
но сти ко је се има ју из вр ши ти ов де у Пе ћи, у ма ју ме се цу – Усто ли-
че ње Свја теј шег Па три јар ха Г. Ди ми три ја – и до ла ском ви со ких 
го сти ју Ње го вог Ве ли чан ства Пре сто ло на след ни ка и Вла де, до ћи-
ће* и мно го на ро да из ових кра је ва да при су ству је овој све ча но-
сти, ко ји су оче ки ва ли то ли ке ве ко ве, и то ме на ро ду у овој при ли-
ци тре ба иза ћи на су сре ту у по гле ду хра не и ста но ва.

Ова је оп шти на по све си ро ма шна, ни ти од ку да, сто га се 
обра ћа Вла ди са уч ти вом мол бом, да је Вла да по мог не нов ча но, 
те да би мо гла тај на род до че ка ти. Ово је по треб но што пре учи-
ни ти за то, што ов де не ма ни хо те ла ни го сти о ни це, а ни жи вот-
них на мир ни ца, ко је тре ба са стра не до ба ви ти да би оп шти на мо-
ра ла отво ри ти јед ну на род ну ку хи њу и спре ми ти бла го вре ме но 
по тре бан број ста но ва. Сто га уч ти во мо ли мо за по моћ”.3

Ка би нет Ни ко ле Па ши ћа, пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та 
про сле дио је пи смо Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва а оно 
Ми ни стар ству ве ра.4

Ми ни стар ве ра 19. апри ла 1921. је пи сао ми ни стри ма гра ђе ви-
на и фи нан си ја на во де ћи пи смо Ми ни стар ства уну тра шњих по-
сло ва. На кра ју је мо лио да учи не све што је по треб но да „би се о 
то ме мо гло на пр вој сед ни ци Еко ном ско-фи нан сиј ског ко ми те та 
ре ша ва ти“.5

* При ли ком ци ти ра ња ори ги нал них до ку ме на та не ће би ти вр ше не по-
треб не пра во пи сне и гра ма тич ке ис прав ке. (Прим. ур.)

3. Пи смо Су да оп шти не Пећ ске, бр. 3506 од 30. мар та 1921, Ми ни стар ском 
са ве ту Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца – Ар хив Ју го сла ви је, фонд „Ми-
ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ју го сла ви је“, 2–2 (у да љем тек сту: АЈ, 69, ...).

4. Пи смо Ка би не та Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, К.Бр. 682 од 18. 
апри ла 1921, Ми ни стар ству ве ра – АЈ, 69, 2–2.

5. Пи смо ми ни стра ве ра, ВБр. 3713 од 19. апри ла 1921. ми ни стри ма гра ђе-
ви на и фи нан си ја – АЈ, 69, 2–2.



53

ИСТОРИJА

На сед ни ци Еко ном ско-фи нан сиј ског од бо ра го во рио је ми-
ни стар ве ра на осно ву ре фе ра та ко јег су му при пре ми ли под ре ђе-
ни слу жбе ни ци: „Чи ном све ча ног усто ли че ња Срп ске Пра во слав-
не Па три јар ши је, из вр ше ног на дан Са бо ра Срп ских Све ти те ља 
и учи те ља – 12. сеп тем бра 1920. год. и из бо ра Пр вог Па три јар ха 
срп ске вас по ста вље не Па три јар ши је, из вр ше ног на дан Сте ва на 
Ми лу ти на Кра ља Срп ског – 12. но вем бра 1920. год. – др жа ва је на-
ша из вр ши ла је дан епо ха лан исто риј ски акт не са мо у жи во ту 
срп ске пра во слав не цр кве, већ и у жи во ту ве ли ке Кра ље ви не.

Ка ко су пр ви Па три јар си би ли ар хи е пи ско пи пећ ски, то на ци-
о нал на и цр кве на про шлост дик ту је да се тој древ ној Па три јар-
ши ји, а у знак пи је те та и пре ма на шим ве ли ким и до бле сним Па-
три јар си ма учи ни на ро чи то и све ча но по кло ње ње, у ко ме би узео 
уче шће, не са мо Ње го ва Све тост Па три јарх, Кра љев ска Вла да и 
На род но Пред став ни штво, већ и са ма Кру на.

Све ча ност би се оба ви ла о Спа сов да ну – 9. ју на 1921. – у ма на-
сти ру Па три јар ши је у Пе ћи, а по це ре мо ни ја лу ко ји ће про пи са ти 
Ми ни стар ство ве ра у спо ра зу му са Па три јар ши јом.

Па ка ко ова све ча ност и са чи сто др жав них раз ло га има се из-
ве сти што до стој ни је, те ми је част учи ни ти пред лог Еко ном ско-
фи нан сиј ском Ко ми те ту да се за ову све ча ност као и за прет ход-
не при пре ме за њу, за тим на са мо ре ста у ри ра ње ма на сти ра Па-
три јар ши је и Ви со ких Де ча на где се ова има и из ве сти, као и на 
све ра до ве у ве зи са све ча но шћу, ста ви на рас по ло же ње Ми ни-
стру Ве ра су ма од 300 000 ди на ра, с тим, да он има обра зо ва ти Од-
бор из пред став ни ка др жа ве и цр кве, ко ји ће ову све ча ност и све 
ра до ве око ње ру ко во ди ти.

Из да так има па сти на те рет спе ци јал ног ван ред ног кре ди та 
од ди на ра 100,000.000 – чл. VIII. т.7 при вр. за ко на о буxе ту при хо-
да и рас хо да за 1920/21. го ди ну”.6

На са стан ку је до го во ре но да се усва ја зах тев ми ни стра ве ра 
и да се овла шћу ју ми ни стри фи нан си ја и ве ра да „га у де ло про-
во де“.7

6. Обра зло же ње ми ни стра ве ра, ВБр. 3522 од 12. апри ла 1921. на сед ни ци 
Еко ном ско-фи нан сиј ског ко ми те та о све ча но сти усто ли че ња па три јар ха и по-
треб ном нов цу – АЈ, 69, 2–2.

7. За кљу чак са стан ка Еко ном ско-фи нан сиј ског ко ми те та одр жан апри ла 
1921. го ди не – АЈ, 69, 2–2.



54

ИСТОРИJА

Та ко је ре шен про блем фи нан си ра ња усто ли че ња па три јар ха 
Ди ми три ја у Пећ кој па три јар ши ји. Оста ло је не ја сно за што је да-
тум све ча но сти про ме њен. Де ли ми чан од го вор мо же се на зре ти 
у сле де ћем до ку мен ту!

Па три јарх је 26. ма ја/8. ју на 1921. пи сао ми ни стру ве ра: „Про-
грам све ча но сти у Пе ћи, ко ја би се има ла из ве сти по во дом об на-
вља ња па три јар ши је у на шој ује ди ње ној др жа ви, ко ји сте из во ле-
ли спро ве сти Нам Ва шим ак том ВБр. 5463 Ми лич но мо же мо у 
све му усво ји ти, али ће би ти ну жно да га под не се мо на уви ђај и 
Све том Си но ду, по што се ова све ча ност ти че јед но га ве ли ког ис-
то ри ског цр кве ног до га ђа ја. А из не ће мо га Све том Си но ду у по не-
де љак 31. ма ја (13. ју на), кад ће от по че ти ње гов по но ван рад.

Ипак, сма тра мо за ду жност скре ну ти Вам па жњу на окол-
ност, да ова цр кве на све ча ност тре ба да бу де из ве де на са уче-
шћем сви ју ар хи је ре ја чла но ва Ар хи је реј ског Са бо ра и дру гих ду-
хов них лич но сти на ва жним цр кве ним ме сти ма из це ле Кра ље ви-
не, а сви ма њи ма као и оста лим уче сни ци ма тре ба ће ви ше вре ме-
на да би се мо гли при пре ми ти и на пут кре ну ти. То пак не мо гу 
сви учи ни ти у та ко крат ком раз ма ку вре ме на до пред ви ђе ног да-
на про сла ве, а и без то га има ју у цр кви да се из ве ду ва жни по сло-
ви, за ко је су већ по зва на ме ро дав на цр кве на те ла. Ми смо о ово-
ме већ го во ри ли са по је ди ним ар хи је ре ји ма, и они су ми шље ња: 
да ту све ча ност ра ди све га то га тре ба од ло жи ти до 30. ав гу ста (12. 
сеп тем бра) као да на кад је Па три јар ши ја про гла ше на. А до то га 
вре ме на би ли би по свр ша ва ни ва жни от по че ти цр кве ни по сло-
ви, и по је ди ни би ар хи је ре ји мо гли и у сво јим епар хи ја ма про ћи 
по на ро ду.

Мо ли мо Вас да усво ји те ми шље ње ових ар хи је ре ја и да да ље 
по ра ди те на при пре ма ма, а Ми ће мо Вам из Кар ло ва ца по сла ти 
од лу ку Све тог Си но да”.8

Те шко је утвр ди ти шта је од го во ре но на ово пи смо.
Си нод се са стао 31. ма ја/13. ју на 1921. и оба ве стио ми ни стра 

ве ра о за кључ ци ма сед ни це по во дом при пре ма све ча ног усто ли-
че ња па три јар ха. Од ре ди ли су да у др жав ни Од бор уђу: Епи скоп 
те ми швар ски Ге ор ги је (Ле тић), Ди ми три је Ј. Ро шу, кан це лар Па-

8. Пи смо па три јар ха Ди ми три ја, ПБр. 2047 од 26. ма ја/8. ју на 1921. упућено 
ми ни стру ве ра – АЈ, 69, 2–2.
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три јар ши је и про то је реј Ми ха и ло Пет ко вић, пред сед ник Ду хов-
ног су да Ар хи е пи ско пи је бе о град ске.

На кра ју сед ни це Си нод је за кљу чио: „Све ти Си нод на шао је 
да ову све ча ност тре ба оба ви ти 30. ав гу ста/12. сеп тем бра 1921; да 
ће цр кве ни део сам Си нод утвр ди ти и до ста ви ти, а про грам оста-
ло га де ла све ча но сти Држ. Од бор да из во ли под не ти на уви ђај и 
одо бре ње Св. Си но ду”.9

Те шко је утвр ди ти шта се да ље де ша ва ло по во дом пред ло га 
Си но да. Мо же се прет по ста ви ти да је у Ми ни стар ству ве ра да тум 
био од ло жен на нео д ре ђе но вре ме.

Те шко је за кљу чи ти за што је Си нод 4/17. сеп тем бра 1921. до-
ста вио ми ни стру ве ра тач ну ти ту лу по гла ва ра Срп ске пра во слав-
не Цр кве: „Ар хи е пи скоп Пећ ски, Ми тро по лит Бе о град ско-Кар ло-
вач ки и Па три јарх Срп ски“.10 Су де ћи по бе ле шци на ста лој на 
овом пи сму, тре ба ло је при пре ми ти Уред бу о Па три јар ши ји Срп-
ске пра во слав не Цр кве.11

Др жа ва је же ле ла да и ову све ча ност кон тро ли ше као што је 
ње на уло га би ла од лу чу ју ћа у по на вља њу из бо ра па три јар ха 1920. 
го ди не, ра ди че га је до не ла и Уред бу о из бо ру па три јар ха.12 Убр зо 
по сле из бо ра па три јар ха, 13. де цем бра, до не та је Уред ба о цен тра-
ли за ци ји управ не и суд ске вла сти у Срп ској Па три јар ши ји.13

Про тив ове уред бе би ло је ви ше про те ста. Ар хи је ре ји су 26. 
сеп тем бра 1922. по зва ли углед не прав не струч ња ке Сло бо да на Јо-
ва но ви ћа и Ди ми три ја Ро шуа у Срем ске Кар лов це на раз го вор о 
уред би. Они су се ода зва ли по зи ву и 4. ок то бра раз го ва ра ли са 
чла но ви ма Си но да. На кра ју је за кљу че но: „Пре ма са мом Уста ву 

9. Пи смо Си но да, Бр. 708-1921 од 31. ма ја/13. ју на 1921., упу ће но ми ни стру 
ве ра – АЈ, 69, 2–2.

10. Пи смо Си но да, А.С.Бр. 138 од 4/17. сеп тем бра 1921., упу ће но ми ни стру 
ве ра – АЈ, 69, 232–358.

11. Слу жбе на бе ле шка ми ни стра ве ра на пи сму Си но да, на ста ла 6. ок то-
бра 1921. по при је му и за во ђе њу у де ло вод ни про то кол Ми ни стар ства ве ра – 
АЈ, 69, 232–358.

12. Бла го та Гар да ше вић, Ор га ни за ци о но устрој ство и за ко но дав ство Пра-
во слав не цр кве из ме ђу два ра та, Срп ска пра во слав на цр ква 1920–1970, Бе о-
град, 1971, 37–64 (у да љем тек сту: Б. Гар да ше вић, Ор га ни за ци о но устрој-
ство...,).

13. Гла сник Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је, бр. 1 од 1/14. фе бру а ра 
1921. го ди не, стр. 33–35 (у да љем тек сту: Гла сник СПП, ...).
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(чл. 12) Пра во слав на цр ква, као и оста ле цр кве у др жа ви Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, мо же по сто ја ти са мо као ав то ном на за јед ни-
ца. Већ из то га из ла зи да се ње но уну тар ње уре ђе ње мо ра осни ва-
ти на ње ним са мо стал ним уред ба ма, а не на др жав ним за ко ни ма. 
Др жав ни за кон био би у на че лу са мо ра ди од ре ђи ва ња од но са из-
ме ђу др жав не вла сти и пра во слав не цр кве.

Пре ма ова квом ста њу ста ва ри из про јек та ко ји нам је упу ћен 
на из у ча ва ње тре ба ло би као пред мет др жав ног за ко на узе ти у об-
зир са мо део под на зи вом Оп ште од ред бе, (чла но ви озна че ни под 
рим ским бро је ви ма), да кле са мо основ не прин ци пе и нор ме без 
ика квих де та ља, ко ји се мо ра ју оста ви ти уред ба ма, пра вил ни ци ма, 
ста ту ти ма итд. што ће све са ма цр ква се би и о се би про пи са ти”.

У на став ку је за кљу че но: „Од нос овај мо ра би ти пот пу но на 
ба зи Уста ва (чл. 12) из ве ден и по ста ра ти се да др жа ва у уну тра-
шњој стра ни (уче ње, ли тур ги са ње и т. д) ни ка ква уче шћа не ма, а 
у по гле ду спољ них по сло ва при зна ти јој са мо пра во над зо ра да се 
од стра не цркв. вла сти не пре ко ра чи круг са мо у прав не над ле жно-
сти за ко ном од ре ђе не”.14

Део ко ји се ти цао нај ви шег са мо у прав ног те ла, Ве ли ког са ве-
та Па три јар ши је, чи ји ће са став „кон сти ту и са ти Ми ни стар ве ра”, 
иза звао је нај ви ше про те ста. По истом про пи су, чи ни ли би га: 
„Па три јарх као пред сед ник, че ти ри ар хи је ре ја чла на Си но да, је-
дан ста ре ши на ма на сти ра, три све ште ни ка, шест све тов ња ка и 
кан це лар Па три јар ши је”. По сма тра ју ћи са став све ште них и све-
тов них ли ца ја сно је да је др жа ва же ле ла да кон тро ли ше рад Ве ли-
ког са ве та.

Уред ба о Све том Ар хи је реј ском Са бо ру и Све том Ар хи је реј-
ском си но ду Срп ске пра во слав не цр кве про гла ше на је 24. де цем-
бра 1921. го ди не.15

Са бор је од го во рио ју на 1922. го ди не про гла сом у ко ме је на-
гла сио да ар хи је ре ји при пре ма ју је дин стве но за ко но дав ство. То 
је кра јем 1922. об зна ње но Про јек том за ко на о Срп ској пра во слав-
ној цр кви. Тре ба ло је да за кон бу де осно ва за из ра ду цр кве ног 

14. „Ми шље ње умо ље них од Св. Арх. Си но да струч ња ка Сло бо да на Јо ва-
но ви ћа и Ди ми три ја Ро шуа о На цр ту уред бе за устрој ство цр кве“, Гла сник 
СПП, бр. 19 од 1/14. фе бру а ра 1922. го ди не, стр. 307–308.

15. Гла сник СПП, бр. 7 од 1/14. апри ла 1921., 97–102.
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Уста ва. Чим се чу ло за ово, до шле су при мед бе и про те сти. У по-
то њим вре ме ни ма, ар хи је ре ји су при пре ма ли Устав ко ји би, као 
нај ви ши за кон ски акт у Цр кви, омо гу ћио њен жи вот у сва ком по-
гле ду.16 Тај до ку мент, ме ђу тим, др жа ва ни је при хва ти ла. Устав 
Срп ске пра вослвне цр кве про гла шен је тек 1931. го ди не!

Те шко је утвр ди ти за што Про је кат за ко на о Срп ској пра во-
слав ној цр кви са ста вљен у Па три јар ши ји ни је при хва ћен. Кра јем 
1923. го ди не је са ста вље на и дру га вер зи ја. Но, ни овај пред лог 
кра јем ја ну а ра 1924. ни је про шао у скуп штин ској про це ду ри.17

Др жа ва је још јед ним за ко ном по ка за ла сво ју на ме ру: Кра љев-
ски Указ о са ста ву Ве ли ког Ду хов ног Су да Срп ске пра во слав не 
Цр кве про гла шен је 28. фе бру а ра 1921. го ди не.18

Краљ Алек сан дар и Ми ни стар ски са вет су же ле ли да све ча но 
усто ли че ње бу де у Пећ кој па три јар ши ји 27. ок то бра 1922. го ди не. 
За то су при пре ми ли по себ ну за кон ску од ред бу. Има твр ђе ња да 
су ар хи је ре ји то сма тра ли су ви шним јер је, по њи хо вом ту ма че-
њу, па три јарх све по ча сти и ду жно сти при мио у Бе о гра ду, у Са-
бор ној цр кви.

Те шко је утвр ди ти за што је Ми ни стар ски са вет све ча ност 
још јед ном од ло жио, овај пут за Ви дов дан 1923. го ди не.

У јав но сти је би ло ви ше пред ло га где да се све ча ност оба ви. 
Та ко је по зна ти исто ри чар Ста но је Ста но је вић пред ла гао да се то 
ура ди у Ско пљу, об ја шња ва ју ћи то чи ње ни цом да је у том гра ду 
уве ден у па три јар шиј ски трон пр ви па три јарх у вре ме ца ра Ду ша-
на Не ма њи ћа.19

ПРО БЛЕМ ПА НА ГИ ЈЕ

У ме ђу вре ме ну су се до го ди ле не ке спо ред не ства ри ко је су, на 
не ки на чин, има ле сво је ме сто у од ре ђи ва њу да ту ма све ча но сти.

16. „Зва нич но оба ве ште ње“ – Гла сник СПП, бр. 11 од 1/14. ју ла 1921., 
209–210.

17. Б. Гар да ше вић, Ор га ни за ци о но устрој ство..., 47–48.
18. Гла сник СПП, бр. 9 од 1/14. ма ја 1921., 129–130.
19. Бран ко Пе тра но вић, Исто ри ја Ју го сла ви је 1918–1988, II, Бе о град, 

1988, 33.
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Па три јарх Ди ми три је пи сао је 13/26. апри ла 1923. го ди не ми-
ни стру ве ра под се ћа ју ћи га да је, у до го во ру с Ми ни стар ским са-
ве том, до го во ре но прет ход не го ди не да се ор га ни зу је усто ли че ње 
у Пе ћи, али је то од ло же но. „Са да сам на ме ран, да као та мо шњи 
Ар хи је реј на сва ки на чин иде мо у Пећ, а том при ли ком из вр ши-
мо и од ло же но усто ли че ње“. За то је мо лио ми ни стра да се у Вла-
ди до го во ре и, ако же ле да уче ству ју у то ме, да ту све ча ност нов-
ча но обез бе де. По том је под се тио на до го вор од про шле го ди не, 
по ко јем је тре ба ло на ба ви ти па на ги ју, „ко ја би би ла На ма пре да-
та као сим вол па три јар шиј ске вла сти, а доц ни је до ла зи ла у на сле-
ђе сви ма па три јар си ма“. На по ме нуо је да је ма те ри јал о овом 
пред ме ту у Ми ни стар ству ве ра. Ис та као је да је у ње му и на црт 
па на ги је ко ји је ура дио рад ник Кан це ла ри је кра ље вих ор де на. На 
кра ју је за мо лио ми ни стра: „Ако се ни је од у ста ло од пр во бит не 
на ме ре од но сно ове па на ги је, мо ли мо Вас, Го спо ди не Ми ни стре, 
да се за у зме те да она бу де на вре ме го то ва“.20

Па три јар хо во пи смо при мље но је 1. ма ја у Ми ни стар ству ве-
ра и за ве де но у про то кол.21

Те шко је ре кон стру и са ти шта се да ље де ша ва ло у слу ча ју па-
на ги је. По све му су де ћи, ми ни стар ве ра је оба ве стио пред сед ни-
ка Ми ни стар ског са ве та Ни ко лу Па ши ћа, а овај је о то ме раз го ва-
рао са ми ни стром гра ђе ви на. Ми ни стар гра ђе ви на овла стио је 
Пе ру Ј. По по ви ћа, на чел ни ка Ми ни стар ства гра ђе ви на да при пре-
ми на црт. По по вић је 3. ав гу ста 1923. од го во рио Па ши ћу, по слав-
ши му но ву ски цу и мо ле ћи га да је одо бри. На кра ју је пи тао ко 
ће одо бри ти из ра ду и ко ли ки је рок за из ра ду.22

Су де ћи пре ма бе ле шци на по ле ђи ни овог пи сма, Па шић је тра-
жио да га По по вић исто га да на по се ти и да ди рект но раз го ва ра ју.

На чел ник Оп штег оде ље ња Ми ни стар ства ве ра оба ве стио је 
6. ав гу ста 1923. пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та да је на јед ној 
од не дав них сед ни ца ре ша ва но о то ме „да се дав но про јек то ва на 
све ча ност усто ли че ња Њ. Све то сти Па три јар ха у Пе ћи од ло жи за 

20. Пи смо па три јар ха Ди ми три ја, ПБр. 1205 од 13/26. апри ла 1923. ми ни-
стру ве ра –АЈ, 69, 2–2.

21. Пи смо је за ве де но под бро јем 4509 у про то ко лу Ми ни стар ства ве ра – 
АЈ, 69, 2–2.

22. Пи смо Пе ре Ј. По по ви ћа, на чел ни ка Ми ни стар ства гра ђе ви на, од 3. ав-
гу ста 1923, Ни ко ли Па ши ћу – АЈ, 69, 2–2.
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Ви довдан иду ће го ди не, по што ни су учи ње не ни ка кве при пре ме 
за то за 13. сеп тем бар ове го ди не“. За то је тра жио Од лу ку Ми ни-
стар ског са ве та ка ко би о њој оба ве стио Си нод.23

Те шко ја ка за ти ка ко се пи та ње усто ли че ња да ље од ви ја ло. 
Мо же се прет по ста ви ти да је то би ла јед на од те ма сед ни ца Ми ни-
стар ског са ве та.

Ми ни стар ве ра на пи сао је тек 4. ок то бра на па три јар хо вом 
пи сму од 13/26. апри ла 1923. го ди не од го вор и том при ли ком га 
оба ве стио да је усто ли че ње од др жав ног ин те ре са и до дао „да су 
са да оп ште при ли ке не по вољ не, да би усто ли че ње Ва ше Све то-
сти у Пе ћи мо гло би ти из ве де но она ко ка ко то сам зна чај ни акт 
из и ску је“. На кра ју пи сма пред ло жио је од ла га ње за не ка дру га 
вре ме на.24

На осно ву пи сма Пе ре Ј. По по ви ћа од 3. но вем бра 1923, упу ће-
ног ми ни стру ве ра, мо же се за кљу чи ти сле де ће: ми ни стар ве ра је, 
на осно ву од лу ке Ми ни стар ског са ве та, тра жио од По по ви ћа да 
оде у Па риз и та мо про на ђе ра ди о ни цу ко ја ће на пра ви ти па на ги-
ју. По по вић је то и ура дио и о то ме оба ве стио ми ни стра ве ра: 
„Част ми је у при ло гу под не ти вам пре пис уго во ра ко ји сам за кљу-
чио са фир мом Ак сос, и ко ји је по твр ђен у на шем По слан ству. Из 
истог уго во ра – по ред оста лих де та ља – из во ли ће те ви де ти да 
сам ус пео до би ти, за одо бре ни кре дит, све при род но дра го ка ме-
ње и пра ви би сер, и да је ис пла та тек по пре да ји па на ги је“.

У на став ку пи сма По по вић је по ме нуо да је одо бре ни кре дит 
у ви си ни 400.000 ди на ра што од го ва ра око 80.000 фран цу ских 
фра на ка, тј. оно ли ко ко ли ко је до го во ре на це на за из ра ду па на ги-
је. По том је на гла сио да због не ста бил но сти кур са ди на ра пре ма 
фран ку, тре ба одо бри ти кре дит у де ви за ма.25

По по вић је тих да на по се тио и Ни ко лу Па ши ћа и оба ве стио 
га о оба вље ном по слу.26 Та ко је про блем па на ги је ре шен! Остао је 
про блем да ту ма ка да је уру чи ти па три јар ху.

23. Пи смо на чел ни ка Оп штег оде ље ња ми ни стар ства ве ра, В. Бр. 9081 од 
6. ав гу ста 1923, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та – АЈ, 69, 232–358.

24. Пи смо ми ни стра ве ра Ту го ми ра Ала у по ви ћа, В.бр. 1570 од 6. фе бру а-
ра 1929., па три јар ху Ди ми три ју – АЈ, 69, 232–358.

25. Пи смо Пе ре Ј. По по ви ћа, од 3. но вем бра 1923, ми ни стру ве ра – АЈ, 69, 2–2.
26. Пи смо Пе ре Ј. По по ви ћа, од 7. но вем бра 1923, ми ни стру ве ра – АЈ, 69, 2–2.
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ПРИ ПРЕ МА СВЕ ЧА НО СТИ У ПЕ ЋИ

Те шко је утвр ди ти шта је спре ча ва ло усто ли че ње па три јар хо во. 
То се де ли мич но мо же ре кон стру и са ти и из сле де ћег до ку мен та.

Си нод је 17/30. ју на 1924. го ди не пи сао ми ни стру ве ра: „Све-
ти Ар хи је реј ски Си нод у сед ни ци сво јој од 17/30. ју на т.г. узео је 
у ра сма тра ње и оце ну пред мет све ча но сти и усто ли че ња Ње го ве 
Све то сти Па три јар ха у Пе ћи. Кон ста то ва но је да је ово пи та ње 
рас пра вљао и Све ти Ар хи је реј ски Са бор 5/18. ок то бра 1923. год. 
АС Бр. 233 зап 11, а за тим да су у Св. Си но ду по од лу ци зап Бр. 92 
из 1923. год., по овом пи та њу да ли сво ја ми шље ња Ње го во Ви со-
ко пре о све штен ство Ми тро по лит Цр но гор ско-При мор ски и Ње-
го во Пре о све штен ство Епи скоп Би тољ ски. На кон фе рен ци ји пак 
одр жа ној 16/29. т.г. са го спо ди ном Ми ни стром ве ра Све ти Си нод 
са гла сио се, да се све ча но сти у Пе ћи одр же 15/28. ав гу ста т.г.

По во дом све га ово га Све ти Ар хи је реј ски Си нод је под гор-
њим бро јем од лу чио:

Пре ма ста ву, ко ји је у овом пред ме ту за у зео Све ти Ар хи је реј ски 
Са бор у сед ни ци сво јој од 5/18. X 1922. год. о ка квом усто ли че њу 
Ње го ве Све то сти Па три јар ха у Пе ћи за са да не би мо гло би ти го во-
ра, по што овај Све ти Ар хи је реј ски Си нод не ви ди раз ло га за што би 
учи нио не што што би се про ти ви ло ин тен ци ја ма Све тог Ар хи је реј-
ског Са бо ра. Пре ма то ме све ча но сти ко је се пред ви ђа ју у Пе ћи ва ља 
та ко уре ди ти да се не би ни ка ко мо гле сма тра ти као усто ли че ње. О 
овом из ве сти ти Го спо ди на Ми ни стра Ве ра с тим да то са оп шти од-
бо ру за Пећ ску све ча ност, ка ко би пре ма гор њем уде сио про грам 
све ча но сти у Пе ћи. За де ле га та Св. Арх. Си но да за са став та ко га ак-
та ко ји ће ње го во Ве ли чан ство Краљ пре да ти Ње го вој Све то сти Па-
три јар ху при ли ком све ча но сти у Пе ћи иза бран је Ње го во Ви со ко-
пре о све штен ство Ми тро по лит Го спо дин Ила ри он.

На осно ву Си но до ве од лу ке част нам је из ве сти ти Вас о ово-
ме с мол бом на да љу над ле жност“.27

Те шко је утвр ди ти шта је од го во ре но на ово пи смо. По све му 
су де ћи, про блем све ча но сти био је јед на од те ма раз го во ра кра ља 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и не ког од ми ни ста ра.

27. Пи смо Си но да, Син. бр. 1823 и 1922 од 17/30. ју на 1924., ми ни стру ве ра 
– АЈ, 69, 2–2.
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Па три јарх Ди ми три је пи сао је 8/21. ју ла 1924. ми ни стру ве ра 
оба ве шта ва ју ћи га да се сла же с пред ло гом да се све ча но усто ли-
че ње у Пе ћи оба ви на дан Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це 15/28. ав-
гу ста те ку ће го ди не. „Мо ли мо Вас да о ово ме оба ве сти те и Ње го-
во Ве ли чан ство Кра ља, са ко јим смо има ли на ме ру и лич но о то-
ме го во ри ти, али ни смо има ли при ли ку да се са Њим са ста не мо. 
У исто вре ме ста вља мо Вам на зна ње, да је и ина че по тре ба да се 
са зо ве Све ти Ар хи је реј ски Са бор, па би до бро би ло да тај са зив 
бу де за дан усто ли че ња Па три јар шког у Пе ћи, ка ко би том при ли-
ком мо гло до не ти из ве сне од лу ке са бор ске, те да се на тај на чин 
от поч не рад са бор ски у то ме исто риј ском ме сту.

Мо ли мо Вас да се са овом На шом на ме ром из во ли те сло жи ти 
и о то ме Нас бла го вре ме но из ве сти ти ка ко би и Ми мо гли на вре-
ме по зва ти Г.Г. Ар хи је ре је.

Пре по зи ва Г.Г. Ар хи је ре ја у сед ни це Са бор ске, по зва ће мо Г.Г. 
Ар хи је ре је чла но ве Све тог Си но да за 16/29. ју ли у Бе о град, те да 
се са њи ма спо ра зу ме мо о по је ди но сти ма ове све ча но сти, а у то 
вре ме мо гли би Нам и Ви до ста ви ти ако би би ло ка квих из ме на у 
ве зи са овим од стра не Кра љев ске Вла де или Ње го вог Ве ли чан-
ства Кра ља“.28

У до ступ ним ар хи ва ма не ма од го во ра на ово пи смо.
Те шко је утвр ди ти ка да је фор ми ран „Др жав ни од бор за при-

пре му и из во ђе ње др жав но-цр кве них све ча но сти у Пе ћи”. Исто 
та ко те шко је ка за ти ко ли ко је одр жао сед ни ца. По са чу ва ној ар-
хи ви Ми ни стар ства ве ра пр ви са ста нак одр жан је 4. ав гу ста 1924. 
го ди не са по чет ком у 16 ча со ва. При су ство ва ли су: из Ми ни стар-
ства ве ра Дра го љуб Ја њић, на чел ник и Бо жи дар Д. Лу кић, ин спек-
тор, из Си но да ми тро по лит Ила ри он, из Па три јар ши је про то је-
реј Ми ха и ло По по вић, пред сед ник Ду хов ног су да, из Ми ни стар-
ства вој ног пу ков ник Ми ло рад Пе тро вић, из Ми ни стар ства гра-
ђе ви на Јо ван М. Об ра до вић, ин спек тор, из Ми ни стар ства про све-
те Све ти слав Сте фа но вић, по моћ ник ми ни стра, из Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва Ва са Ла за ре вић, на чел ник, из Су да оп-
шти не гра да Бе о гра да кмет Ни ко ла Бе са ра бић, из Пе ша диј ског 
пу ка Кра ље ве гар де пу ков ник Љу бо мир О. Мак си мо вић, из Ко-

28. Пи смо па три јар ха Ди ми три ја, П.Бр. 1895 од 8/21. ју ла 1925., ми ни стру 
ве ра – АЈ, 69, 2–2.
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њич ког пу ка Кра ље ве гар де пот пу ков ник Рат ко Ра ке тић и де ло во-
ђа Бо го љуб По по вић, се кре тар Ми ни стар ства ве ра.

Са ста нак је отво рио ми ни стар ве ра об ја шња ва ју ћи зна чај 
пред сто је ћих све ча но сти. По том је пред сед ник Од бо ра ми тро по-
лит Ила ри он тра жио од Бо жи да ра М. Лу ки ћа, ин спек то ра Ми ни-
стар ства ве ра да из ло жи са др жај про сла ве.

„Про јек то ва на све ча ност у Пе ћи је за вр шни део вас по ста вља-
ња Срп ске Па три јар ши је и из бо ра и усто ли че ња Па три јар ха вас-
по ста вље не Па три јар ши је. На њој има ње го ва Све тост Па три јарх 
би ти по др жав ном оби ча ју уве ден од стра не Ње го вог Ве ли чан-
ства Кра ља у ста ри сто Срп ских Па три јар ха, ко ји је у ма на сти ру 
Па три јар ши је у Пе ћи. Тај акт је у исто вре ме и ду жан пи је тет и по-
кло ње ње ста рим Срп ским Па три јар си ма, тим ве ли ким си но ви ма 
на ше га на ро да чи ја је уло га у жи во ту на ше га на ро да ка ко за вре-
ме ста ре Срп ске Др жа ве, та ко и још ви ше по ње ној про па сти би-
ла та ко ве ли ка и све тла.

На тај чин цр кве ни у исто вре ме је и др жав но-по ли тич ки акт, 
ко ји се има из ве сти по древ ном це ре мо ни ја лу, јер ње го ва Све тост 
Па три јарх и по ред то га што је у пу ним др жав но-цр кве ним функ-
ци ја ма сво га зва ња, тим ак том ис пу њу је и фор мал не зах те ве 
древ ног Па три јар ши ског це ре мо ни ја ла и чи ни не ку вр сту ка нон-
ске ви зи та ци је из тих кра је ва, ко ји су за на шу на род ну исто ри ју 
та ко пу ни зна ча ја. То га ра ди за ову чи сто цр кве ну све ча ност ве зу-
ју се и на род не ма ни фе ста ци је у ци љу да на ро ду на шем тих кра је-
ва по сле пет сто го ди шњег роп ства пре ста ве са да њу моћ и жи вот-
ну бу дућ ност на ше др жа ве.

За што ус пе ли је из во ђе ње све га ово га, има ју сва Ми ни стар-
ства у кру гу сво јих над ле жно сти хит но учи ни ти све, у ко ме их је 
ци љу Ми ни стар ство Ве ра већ ан га жо ва ло.

У по гле ду це ре мо ни ја ла и др жав ног и цр кве ног, Ми ни стар-
ство Ве ра ће са Па три јар ши јом учи ни ти све да ова све ча ност бу де 
нај бо ља ма ни фе ста ци ја са да ње на ше др жав не мо ћи и у исто вре ме 
из ра зи ду жан пи је тет пре ма на шој исто риј ској про шло сти.

За оправ ку пу те ва, ре ста у ра ци ју ма на сти ра: Па три јар ши је и 
Ви со ких Де ча на као и њи хо вих ко на ка, и за из во ђе ње ове све ча но-
сти Ми ни стар ство ве ра има ће на рас по ло же њу 500.000 ди на ра.

Глав ни мо мен ти све ча но сти има ју се из вр ши ти у Пе ћи на дан 
28. ав гу ста ове го ди не. По ред то га има се ићи у Де ча не на по кло-
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ње ње мо шти ма Св. Кра ља Срп ског Сте фа на де чан ског, а по сле то-
га пре ко Ђа ко ви це у При зрен где ће се на ме сту где је по пре да њу 
са хра њен Ве ли ки Цар Срп ски Ду шан одр жа ти по мен ово ме осни-
ва о цу Срп ске Па три јар ши је.

Ме сни Од бор у Пе ћи по бри ну ће се у по гле ду ста но ва и све га 
оног у ко ли ко је та ва рош ан га жо ва на и њен углед и на ци о нал на 
свест то дик ту је.

Обра зу ју ћи Др жав ни Од бор Го спо ди на Ми ни стар ве ра хтео 
је да Од бор овој све ча но сти да ви ши исто риј ски зна чај, ко ји се не-
ће све сти са мо на др жав не и цр кве не при ро де. Ра ди то га на Од бо-
ру је да спре ми:

1. Исто риј ску по ве љу, ко ју ће Ње го во Ве ли чан ство Краљ про-
чи та ти при ли ком уво ђе ња Ње го ве Све то сти Па три јар ха у сто, и 
при пре да ји ску по це не па на ги је;

2. По пу лар ну и на уч но-исто риј ску сту ди ју о овом ак ту;
3. Утвр ди ти др жав но-цр кве ни це ре мо ни јал за све ча не мо мен-

те усто ли че ња Па три јар ха;
4. Из вр ши ти об на вља ње ста вро пи ги је ма на сти ра Па три јар-

ши је;
5. Одр жа ти исто риј ске сед ни це Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра 

Срп ске пра во слав не Цр кве у хра му ма на сти ра Па три јар ши је у 
Пе ћи, ра ди ода ва ња при зна ња ра ду ми ну лих по ко ле ња и њи хо-
вих ве ли ких цр кве них во ђа у исто ри ји на шег на ро да и ра ди из бо-
ра но вих ар хи је ре ја на упра жње не епар хи је.

ППу ков ник Рат ко Ра ке тић пред ла же да се Мар ша лу Дво ра 
по ша ље про грам све ча но сти на уви ђај и упо зна ва ње Ње го вог Ве-
ли чан ства Кра ља ра ди утвр ђе ња ча са до ла ска Кра ље вог у Цр кву 
у Пе ћи.

На чел ник Ва са Ла за ре вић обе ћа ва да ће још ко ли ко су тра из-
да ти по треб на на ре ђе ња да се ну жне при пре ме у ко ли ко се тан ги-
ра ју са ње го вим Ми ни стар ством учи не.

Пу ков ник Љу бо мир Мак си мо вић и ппу ков ник Рат ко Ра ке-
тић обе ћа ва ју да ће сво је вој ни ке спре ми ти за из во ђе ње со кол-
ских и ви те шких ига ра.

Пу ков ник Пе тро вић не мо же ни шта по зи тив но ни ре ћи ни 
обе ћа ти док не ре фе ри ше о све му Го спо ди ну Ми ни стру Вој ном. 
Пред ла же да се рас пра ви пи та ње из ко га кре ди та тре ба да се пла-
ти бен зин и тран спорт ауто мо би ла.
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Кмет Ду шан Бе са ра бић обе ћа ва да ће из Бе о град ске оп шти не 
из деј ство ва ти да се за ову све ча ност по зај ми по тре бан де кор у за-
ста ва ма и др.

Про то је реј Ми ха и ло По по вић об ја шња ва да су у сви ма ме сти-
ма на пу ту до Пе ћи још ра ни је обра зо ва ни Од бо ри за до чек и да 
за са да са мо тре ба да се исти об но ве и упо зна ју са про гра мом све-
ча но сти ка ко би др жав ни Од бор лак ше из вео по треб не при пре-
ме. Исто та ко пред ла же да се те ле граф ски по зо ве г. про то је реј 
Сте ван Ди ми три је вић, про фе сор, да би нас као до бар по зна ва оц 
при ли ка у Ју жној Ср би ји при по мо гао Од бо ру сво јим упу ти ма.

По ред ово га сви су чла но ви Од бо ра ди ску то ва ли о ра зним 
срод ним пи та њи ма и сло жи ли су се да на иду ћој сед ни ци до не су 
де таљ не од лу ке око при пре ме за из во ђе ње ове све ча но сти“.29

На ред на сед ни ца Од бо ра одр жа на је су тра дан у 17 ча со ва. 
При су ство ва ли су исти и Ми лан Ђор ђе вић на чел ник из Ми ни-
стар ства По шта и те ле гра фа и Све то лик Лу кић ин спек тор Ми ни-
стар ства са о бра ћа ја.

Са ста нак је отво рио пред сед ник ми тро по лит Ила ри он про чи-
тав ши за пи сник сед ни це одр жа не прет ход ног да на. По том је го-
во рио Бо жи дар Д. Лу кић: „Г. Лу кић ре фе ри ше да је пред у зео по-
треб не ко ра ке да се из Па три јар ши је и Бо го сло ви је у Кар лов ци ма 
тр пе за риј ско-ку хињ ски при бор као и по треб не ства ри за ову све-
ча ност узму на по слу гу. Исто та ко ре фе ри ше да је по звао про ту 
Сте ву Ди ми три је ви ћа да до ђе у Бе о град и при су ству је сед ни ца ма 
Од бор ским. Из ве шта ва ујед но да је кре дит од 500.000 ди на ра од 
стра не Ми ни стар ског Са ве та одо брен.

За тим се пре шло на ре ша ва ње ко га прин ци пи јел но тре ба на ову 
све ча ност по зва ти. Ре ше но је да се број зва ни ца про тег не до 300.

Пу ков ник г. Љуб. Мак си мо вић пи та ко ће за ово ли ки број да 
да ис хра ну.

Ин спек тор г. Лу кић од го ва ра да ће се за цр кве не ве ли ко до-
стој ни ке и њи хо ву прат њу хра ну да ти Па три јар ши ја, а за ци вил-
не го сте хра на ће се на ба ви ти из др жав ног кре ди та.

На чел ник г. Ва са Ла за ре вић ре фе ри ше да је до знао да у Пе ћи 
ни у ком слу ча ју не ма ви ше ме ста не го за 100 ли ца за пре но ћи-

29. „Про то кол сед ни це др жав ног од бо ра за при пре му и из во ђе ње др жав-
но-цр кве не све ча но сти у Пе ћи“ од 4. ав гу ста 1924. го ди не – АЈ, 69, 2–2.
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ште. У Де ча ни ма ве ли да има нов ко нак у ко ме би се мо гло сме-
сти ти Њ. В. Краљ или Ди пло мат ски Кор. Са ауто мо би ли ма г. Ла-
за ре вић ка же да ће ићи мно го лак ше, јер та мо их има до ста при-
ват них, пу те ви су го то во сви до бри за са о бра ћај а од Пе ћи до Де-
ча на је пут чак и од ли чан. Је ди но пут из ме ђу Руд ни ка и Ми тро-
ви це рђав је и у ко ли ко је то мо гу ће, опра ви ће се. Сум ња да је кре-
дит од 600.000 ди на ра за ову све ча ност до во љан.

Ин спек тор Бо же Лу кић ка же да му је по зна ти да у Пе ћи не ма 
до вољ но кре ве та, али да ће се из Бо го сло ви је Кар ло вач ке и При-
зрен ске узе ти око 400 кре ве та и исто та ко на ба ви ће се и до во љан 
број ве ли ких ша то ра за раз ме штај тих кре ве та. Пи та пу ков ни ка 
г. Пе тро ви ћа да ли би Ми ни стар ство Вој но хте ло да ти вој нич ке 
ка сар не на упо тре бу.

Пу ков ник г. Пе тро вић од го ва ра да ће ра до усту пи ти вој нич ке 
ка сар не са мо ако су вој ни ци сме ште ни у би вак.

Прет сед ник Ми тро по лит г. Ила ри он у име Си но да обе ћа ва да 
ће из Па три јар ши је да ти ма сти, бра шна, кром пи ра, лу ка, шун ке, 
си ра, са ла ме, ра ки је, ви на, ча ша и др. што је по треб но за бан кет 
од 300 ли ца.

Да би се ра до ви око при пре ма за из во ђе ње ове све ча но сти 
што бр же и лак ше из ве ли др жав ни од бор по де љен је у 5 сек ци ја 
и то:

1. Сек ци ја за обез бе ђе ње: На чел ник пу ков ник г. Ми ло рад Пе-
тро вић и на чел ник Ва са Ла за ре вић.

2. Сек ци ја за са о бра ћај: ин спек тор Све ти слав Лу кић и на чел-
ник Ми лан Ђор ђе вић.

3. Сек ци ја за ис хра ну и ста но ве: на чел ник Дра го љуб Ја њић, 
на чел ник Ва са Ла за ре вић, ин спек тор Бо жи дар Д. Лу кић и пу ков-
ник Љуб. С. Мак си мо вић.

4. Сек ци ја за при ку пља ње све га ма те ри ја ла: по моћ ник ми ни-
стра г. Др. Све ти слав Сте фа но вић, на чел ник Дра го љуб Ја њић и 
пот пу ков ник Рат ко Ра ке тић.

5. Сек ци ја за тех нич ке ра до ве: на чел ник Умет нич ког оде ље-
ња Ми ни стар ства про све те г. Ри ста Ода вић, на чел ник пу ков ник 
Ми ло рад Пе тро вић, др. Ми ло је Ва сић, ин спек тор Бо жи дар Лу-
кић, ин спек тор Јо ван Об ра до вић и кмет Ни ко ла Бе са ра бић.

По сле ово га пре шло се на пи та ње о на бав ци са о бра ћај них 
сред ста ва и на чел ник г. Ми лан Ђор ђе вић ка же да Ми ни стар ство 
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по шта има у Пе ћи 5 по штан ских ауто мо би ла ко ји се мо гу ста ви-
ти на рас по ло же ње од бо ру.

Ин спек тор г. Лу кић ка же да Ми ни стар ство са о бра ћа ја мо же 
да ти са мо два ауто мо би ла.

На чел ник г. Ми лан Ђор ђе вић ис ти че да је нај ва жни је пи та ње 
ко ће да пла ти бен зин и пред ла же да по по ла при ме Ми ни стар-
ство По шта и Вој но.

Пу ков ник г. Љуб. Мак си мо вић од го ва ра да Ми ни стар ство 
Вој но има ме ста да пла ти днев ни це за офи ци ре и за из др жа ва ње 
тру па и да је не згод но да на се бе при ми и ис пла ту бен зи на.

По моћ ник Ми ни стра г. Др. Св. Сте фа но вић за тим пред ла же 
да сва Ми ни стар ства тра же по ве ћа ње кре ди та за бен зин по што 
Ми ни стар ство ве ра не мо же ви ше да до би је.

По ред ово га рас пра вља но је још о по је ди ним пи та њи ма, али 
за ре ше ње истих ста вље но је да то бу де на иду ћој сед ни ци.

Сед ни ца је за кљу че на у 8 ча со ва у ве че и за ка за на дру га за 8. 
ав густ 1924. го ди не“.30

Тре ћи са ста нак одр жан је 8. ав гу ста 1924. на истом ме сту и 
истом са ста ву као са прет ход не сед ни це. Но ви је био про то је реј 
Сте ван Ди ми три је вић.

„Сед ни цу је отво рио Прет сед ник у 4 ча са по под не и од мах 
по звао де ле га те по је ди них Ми ни стар ства да под не су из ве шта је 
шта су у сво јим под руч ји ма учи ни ли.

На чел ник г. Ва са Ла за ре вић ре фе ри ше да је Г. Ми ни стар 
Уну тра шњих Де ла под ДЗБр. 7242 од 6 ав гу ста тек. го ди не из-
дао хит на на ре ђе ња сви ма по ли циј ским вла сти ма да по во дом 
ове све ча но сти учи не све што је по треб но ка ко би из во ђе ње са-
мо га це ре мо ни ја ла, та ко и за обез бе ђе ње пу те ва. Сви ће они 
ста ја ти ди рект но под упут стви ма ње го вим. Ка же да не ма по тре-
бе да се ма ка кви зах те ви у овом прав цу ви ше чи не Ми ни стар-
ству Уну тра шњих де ла би ло од Ми ни стар ства ве ра или Др жав-
ног Од бо ра.

Пу ков ник г. Ми ло рад Пе тро вић из ве шта ва да су и од стра не 
Ми ни стар ства Вој ног из да та по треб на на ре ђе ња за обез бе ђе ње 
пу те ва а исто та ко на ре ђе но је и ко је ће је ди ни це при су ство ва ти 

30. Исто. „Про то кол сед ни це др жав ног од бо ра за при пре му и из во ђе ње 
др жав но-цр кве не све ча но сти у Пе ћи“ од 5. ав гу ста 1924. го ди не – АЈ, 69, 2–2.
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све ча но сти ма. Сви сло бод ни а ис прав ни ауто мо би ли та мо шњих 
Ар миј ских Обла сти ста ви ће се на рас по ло же ње.

Ин спек тор г. Све ти слав Сте фа но вић ка же да је пи та ње пре во-
за го сти ју у Ми ни стар ству Са о бра ћа ја ре ше но. Ако се због бро ја 
уче сни ка не би мо гли ис ко ри сти ти ре дов ни во зо ви, он да ће се пу-
сти ти за го сте спе ци јал ни воз. За тим из ла же ред во жње ко ји из-
гле да ова ко:

23. ав гу ста имао би по ћи воз из Бе о гра да у 7 ча со ва и сти ћи у 
Ниш у 16,55 ча со ва. У Ни шу би се за др жао до 20,40 ча со ва а та да 
би кре нуо за Ско пље где би сти гао 24. ав гу ста у 4,30 ча со ва. Из 
Ско пља би се по шло 24. ав гу ста у 6,40 ча со ва и сти гло би се у Ми-
тро ви цу у 12,40 ча со ва.

Исти овај ред во жње би ће и за спе ци јал ни воз ко јим ће 24. 
ав гу ста из Бе о гра да по ћи Пред став ни ци нај ви ших ин сти ту ци ја, 
Кор по ра ци ја, На род ни По сла ни ци, Бе о град ско Пе вач ко дру-
штво и др.

26. ав гу ста по ћи ће из Бе о гра да спе ци ја лан воз за Вла ду и Ди-
пло мат ски Кор.

За пре воз ауто мо би ла и дру гих ства ри ко је се но се у Пећ за 
све ча ност пу стио би се спе ци ја лан те рет ни бр зи воз ко ји би мо-
гао да по ђе из Бе о гра да 21. ав гу ста у 8,25 ча со ва и имао би око 30 
ва го на. Овој ком по зи ци ји би се при кљу чи ли ва го ни ко ји се има-
ју на пу ни ти у Срем ским Кар лов ци ма и ко ји има ју по ћи из Срем. 
Кар ло ва ца 18. ав гу ста ка ко би 20. ав гу ста већ би ли у Бе о гра ду, а 
21. ав гу ста са спе ци јал ним те рет ним во зом кре ну ли да ље. За тим, 
мо ли да му Од бор ста ви на рас по ло же ње та чан спи сак ли ца ко ји 
ће као зва ни це или из во ђа чи ове све ча но сти пу то ва ти, ка ко би 
пре ма то ме учи нио рас по ред и ва го на и са мих ме ста. Исто та ко 
да му се да и спи сак оних ли ца ко ји по ла зе са дру гих ста ни ца, ра-
ди из да ва ња на ре ђе ња у то ме прав цу.

Др жав ни Од бор при мио је овај ре фе рат к зна њу и рас по ред 
пу то ва ња одо брио.

На чел ник г. Ми лан Ђор ђе вић ре фе ри ше да ће Ми ни стар ство 
По шта за вре ме све ча но сти по ста ви ти у Пе ћи ди рект ну Хју зо ву 
те ле граф ску ве зу са Бе о гра дом. Исто та ко би ће и те ле фон ска ди-
рект на ве за. У слу ча ју да из ве сни Др жав ни и Цр кве ни функ ци о-
не ри зах те ва ју да им се по шта њи хо ва ре дов но до ста вља, он да ће 
се за та ква ли ца у за тво ри ма по шта из Бе о гра да од мах сла ти у 
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Пећ и да ље уз пут. Бла го вре ме но ја ви ти Ми ни стар ству По шта 
спи сак та квих ли ца ко ји ма по шту тре ба сла ти.

Ин спек тор г. Јо ван М. Об ра до вић ре фе ри ше да је Ми ни стар-
ство Гра ђе ви на на ре ди ло да се пу те ви ко ји ма ће про ћи све ча на по-
вор ка, по пра ве у ко ли ко је то због крат ког вре ме на мо гу ће. Храм у 
Па три јар ши ји ап со лут но се не мо же по пра вља ти са да, не го ће се 
при вре ме но спре ми ти да се ова све ча ност мо же у ње му оба ви ти.

Про та г. Сте ван Ди ми три је вић пред ла же да се пре ко ре ке 
Би стри це на чи ни про ви зор ни мост јер се у про тив ном ре ка мо-
ра га зи ти.

Ин спек тор г. Јо ван Об ра до вић при ма к зна њу ово и обе ћа ва 
да ће се мост на пра ви ти.

Ин спек тор г. Бо жи дар Д. Лу кић за тим ре фе ри ше да је ми ни-
стар ство ве ра те ле граф ским пу тем на ло жи ло Ми тро по ли ту Ско-
пљан ском, Епи ско пу Ра шко-При зрен ском, Ду хов ним Су до ви ма 
у Ни шу и Ско пљу, да за ову све ча ност при пре ме све што је по-
треб но као: обра зо ва ње Од бо ра за до чек, при ре ђи ва ње за ку ски и 
др. Исто та ко умо ље но је Дру штво Цр кве ног кр ста да за ову све-
ча ност ста ви на услу гу ша то ре, руч ну апо те ку и ауто мо би ле. До-
би вен је од го вор од Дру штва да ће мо ћи да ти 5 ве ли ких ша то ра 
ко је са мо тре ба Од бор да мон ти ра и пре гле да, за тим ће ста ви ти 
на рас по ло же ње и по треб не ле ко ве за јед ну руч ну апо те ку. Ауто-
мо би ле не ма, те их не мо же ни да ти.

Да ље ре фе ри ше да је раз го ва рао са ше фом га ра же Ми ни стар-
ства Са о бра ћа ја и да му је он обе ћао да ће за све ча ност ста ви ти 
на упо тре бу Од бо ру 20 ауто мо би ла са 120 се ди шта.

Про та г. Ми ха и ло По по вић под но си по ну ду Мар ко ви ћа и Па-
вло ви ћа из Бе о гра да за зво на, ко ји ну ди це ну од 1 кгр. 85 ди на ра. 
За при бор, кру ну, клат но, ла ге ре тра жи још 20% од вред но сти 
зво на. Гра ви ра на сло ва ста ви ће по 3,50 ди на ра од јед ног сло ва. 
На ме шта ње и по ди за ње зво на на то рањ на пла ти ће по ра чу ну ко-
шта ња. Це не се ра чу на ју фран ко ма га цин.

Пред сед ник Го спо дин Ми тро по лит Ила ри он чи та дру гу по-
ну ду за зво на Са ве Ло за ни ћа из Бе о гра да, ко ји тра жи од јед ног 
ки ло гра ма 75 ди на ра. При бор (ма сив ни) 15 ди на ра по ки ло гра му, 
Нат пис од сло ва 1 ди нар. Це на се ра чу на фран ко Бе о град ска Ста-
ни ца. Рок ис по ру ке је 8 да на по при је му на ло га. Га ран ци ју да је за 
20 го ди на за из др жљи вост и чист зуб.
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За тим се пре шло на рас пра вља ње о при је му по ну да и РЕ ШЕ-
НО ЈЕ: да се код Си ме Ло за ни ћа по ру че три зво на акор да Ц. ду ра 
и то: јед но од 250 кгр. звук С., дру го од 152 кгр. звук Е., и тре ће од 
75 кгр. звук Г. Чла но ви Др жав ног Од бо ра гг. про та Ми ха и ло По-
по вић, Јо ван М. Об ра до вић и Ни ко ла Бе са ра бић овла шће ни су да 
из вр ше по руџ би ну и при јем ових зво на.

Пу ков ник г. Љу бо мир Мак си мо вић го во ри о то ме да је вр ло 
ва жно ре ши ти од мах и пи та ње ис хра не. Пред ла же да се ку пе ве-
ли ке гво зде не плат не, ко је ће на уз диг ну тим шпо ре ти ма по ста ви-
ти за ку ва ње, по што у Пе ћи не ма ве ли ких шпо ре та. За хлеб пред-
ла же да се сту пи у ди рект ну по год бу са пе ка ри ма од ко јих зах те-
ва ти да до 1.000 кгр. бра шна ко је ће им Од бор да ти ис пе ку и да ду 
Од бо ру 1200 ко ма да хле бо ва од 1. кгр, раз у ме се да со, др ва и рад-
на сна га бу де њи хо ва. За тим пред ла же да се из Па три јар ши је у 
Срем ским Кар лов ци ма за ову све ча ност по не се: 60 ко ма да мла-
дих пра са ди, до во љан број ја ја, 100 ко ма да пи ли ћа, 3 те ле та, до-
вољ но цве кли за са ла ту, 200 кгр. ма сти, 10 ка чи ца сом бор ског си-
ра, 200 кгр. кром пи ра, 50 ко ма да гу са ка, 50 ком. плов ки, 30 ко ма-
да шун ки, 60 кгр. са ла ме, 300 ку ти ја сар ди не и сар де ла, 50 кгр. 
гро жђа, 100 кгр. ше ће ра, 2.000 кгр. бра шна за хлеб, и 50 кгр. за ме-
ше ње, 1.000 фла ша де зерт ног ви на, 10 хек то ли та ра бе лог ви на, 5 
хек то ли та ра цр ног ви на, 500 фла ша шам па ња, 100 ли та ра ра ки је, 
20 фла ша ра зних ли ке ра, 20 фла ша ко ња ка, 50 лит. зеј ти на, и дру-
го што је пред ви ђе но а по треб но и у Па три јар ши ји га бу де би ло.

Исто та ко на ба ви ти и 10.000 ко ма да ци га ре та Вар дар, 12 хек-
то ли та ра пи ва, 10 кар бит ских лам пи и 200 кгр. кар би та, 10 ме та-
ра др ва.

Из плав ског је зе ра (Дрим) на ба ви ти ри бе, а је гу ље из ма на сти-
ра Де ви ча.

У Пе ћи ис пе ћи 10 во ло ва и 20 ов но ва за на род. Пе че ње тре ба 
ово да при ми на се бе оп шти на Пећ ска.

За тим пред ла же је лов ник, ко ји од при ли ке тре ба ова кав да 
бу де:

Ру чак: лад на је ла, бу љон, ра гу од те ле ти не, пе че ња ра зна са са-
ла том, ко ла чи за ви но, сир, во ће.

Ве че ра: чор ба од сит не жи, ђу веч или пу ње не па при ке, ра зно 
пе че ње са са ла том, ко ла чи, сир и во ће.

Др жав ни од бор при мио је к зна њу и са пред ло гом се сла же и 
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одо бра ва га. А де ле гат Св. Арх. Си но да го спо дин Ми тро по лит 
Ила ри он обе ћао је да ће се све што се тра жи из Па три јар ши је у 
на ве де ној ко ли чи ни да ти.

Ин спек тор Бо жи дар Лу кић по сле ово га ве ли да ће Бо го сло ви 
нај ста ри јих раз ре да бо го сло ви је у При зре ну по слу жи ва ти го сте, 
а да ће се из Па три јар ши је по сла ти до во љан број ку ва ра и оста ле 
по слу ге.

У исто вре ме ре фе ри ше да је Ми ни стар ство На род ног Здра-
вља из ве сти ло: да је из да ло по треб на на ре ђе ња да се учи ни рас по-
ред др жав них ле ка ра у Ско пљу, При шти ни, Ми тро ви ци, Пе ћи, 
При зре ну и Уро шев цу и да се исти има ју ста ви ти на рас по ло же-
ње го сти ма за прат њу сва ко га тран спор та. Они ће по не ти по тре-
бан са ни тет ски и за вој ни ма те ри јал. Исто та ко на ре ђе но је да се 
ста ви на рас по ло же ње је дан ве ли ки и је дан ма ли са ни тет ски ауто-
мо бил и је дан ма ли из При зре на. Ве ли ких ша то ра не ма али се мо-
же да ти 10 ма лих ша то ра на упо тре бу. За при јем ша то ра упу ти ти 
љу де апо те кар ском Од се ку Ми ни стар ства На род ног Здра вља.

По сле све га ово га др жав ни Од бор ре шио је да про та г. Сте ва 
Ди ми три је вић спре ми за пу бли ка ци ју све ча ну спо ме ни цу на 
овај ве ли ки чин. За тим, да се умно же фо то гра фи је Срп ске Па три-
јар ши је, ма на сти ра Вис. Де ча ни и по је ди них мо ме на та око вас по-
ста вља ња Па три јар ши је у ко ли ко их за са да у Ми ни стар ству Ве-
ра има.

Сед ни ца је за кљу че на у 7:30 ча со ва уве че.
Иду ћа сед ни ца за ка за ће се на кнад но“.31

 „Гла сник“ слу жбе ни лист Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је 
до нео је 1/14. ав гу ста 1924. „Про грам про сла ве усто ли че ња ње го-
ве Све то сти Па три јар ха Ди ми три ја као Ар хи е пи ско па и Па три-
јар ха Пећ ског“. Пр ва ре че ни ца гла си ла је: „Ми ни стар ски Са вет 
усво јио је пред лог Ми ни стар ства ве ра, Пра во слав ног оде ље ња 
ВБр. 14192 од. 1. ав гу ста 1924. о про гра му и дру гим мо да ли те ти ма 
про сла ве усто ли че ња Ње го ве Све то сти Па три јар ха Ди ми три ја 
као Ар хи е пи ско па и Па три јар ха Пећ ско га“.32

Да је ве ћи на ар хи је ре ја при хва ти ла ин тро ни за ци ју у Пе ћи по-
твр ђу је и текст „Зна чај пећ ске ин тро ни за ци је“ уред ни ка про то је-

31. Исто. „Про то кол сед ни це др жав ног од бо ра за при пре му и из во ђе ње др-
жав но-цр кве не све ча но сти у Пе ћи“ од 8. ав гу ста 1924. го ди не – АЈ, 69, 2–2.
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ре ја Ми ло ша Па рен те, об ја вљен 16/28. ав гу ста 1924. у Гла сни ку 
Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је, у ру бри ци „Не слу жбе ни 
део“. У нај ве ћем де лу тек ста, Па рен та је дао при каз исто ри ја та ин-
тро ни за ци је за по чев ши га ре чи ма о ца ру Ду ша ну Не ма њи ћу и па-
три јар ху Јо а ни ки ју (Ја ни ћи ју), на ста вио о вре ме ну тур ске вла да-
ви не и зна ча ју Пећ ке па три јар ши је као сту ба око ко га се оку пљао 
срп ски на род: „Па где је био сто жер са ме Срп ске Цр кве? Био је у 
Пећ ској Па три јар ши ји. Глав ну цр кве ну и на род ну бри гу во ди ли 
су, нај те же не при ја тељ ске на ва ле пре тр пе ли су у цр ним да ни ма 
слав ни Пећ ски Па три јар си. Њи хо ва бри га и њи хов те рет био је 
по ве ћан не са мо при ма њем на се бе свих ста ра ња, ко ја су до про-
па сти Др жа ве но си ла др жав на власт, не го и ве ли ким про ши ре-
њем њи хо ве ју рис дик ци је. Ши ре њем тур ског го спод ства ши ри ла 
се и ју рис дик ци ја Пећ ске Па три јар ши је та ко да је ско ро сав Срп-
ски На род пра во слав не ве ре по сте пе но пот пао под ње ну власт. 
Ста ра срп ска Др жа ва ни је ус пе ла да ује ди ни у јед но др жав но те-
ло све срп ске кра је ве. Срп ска Пећ ска Па три јар ши ја ује ди ни ла је 
ско ро све срп ске кра је ве у јед но цр кве но-на род но те ло. Срп ска је 
Пећ ска Па три јар ши ја утр ла та ко пут цр кве ном и др жав ном ује ди-
ње њу це ло га Срп ства, ко је је на вео нај ве ћи у на шој по ве сти срп-
ски на ра штај Мај ке Ср би је за Бал кан ског и Свет ског ра та“.

„Сла ва и сјај срп ског Цар ства об но вље ни су. Срп ска је Па три-
јар ши ја ус по ста вље на. На Ду ша но ву пре сто лу се ди Краљ Алек-
сан дар, ве ли ки син Кра ља Пе тра Ве ли ко га, ује ди ни о ца на ше га 
тро и ме но га на ро да и створ ца на ше ве ли ке Кра ље ви не. На пре сто-
лу све то га Са ве и Пећ ских Па три јар ха се ди пр ви Па три јарх ус по-
ста вље не Па три јар ши је, до сто јан њи хов на след ник Ди ми три је“.

Па рен та је на кра ју за кљу чио: „Ин тро ни за ци ја има да бу де у 
пр вом ре ду и глав ним на чи ном чин на род но га пи је те та, при зна-
ња и за хвал но сти пре ма ста ре ши на ма Пећ ске Па три јар ши је, Ца-
ру Ду ша ну и Са бо ру срп ских епи ско па и ве ли ка ша у Ско пљу, пак 
пре ма Срп ској Пра во слав ној Цр кви, срп ским Ар хи е пи ско пи ма и 
Па три јар си ма, ра ди не про це њи вих и бе смрт них за слу га, ко је су 
сте кли за Срп ски на род и срп ску Др жа ву, за срп ски вас крс и пре-
по род, за да на шњу ве ли ку Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
Ин тро ни за ци ја има на дру гом ме сту зна чај све ча ног за пе ча ће ња 

32. Гла сник СПП, бр. 15 од 1/14. ав гу ста 1924., 225–231.
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ује ди ње ња Срп ске Цр кве и про гла ше ња Срп ске Па три јар ши је, ко-
ја је у осно ви ус по ста ва Пећ ске Па три јар ши је“.33

И ри мо ка то ли ци гра да Пе ћи су же ле ли да да ју ве ли кој све ча но-
сти свој до при нос. Због то га је Жуп ни уред у Пе ћи 12. ав гу ста 1924. 
пи сао Ми ни стар ству ве ра мо ле ћи да му, у што је мо гу ће кра ћем 
вре ме ну, одо бре кре дит у из но су од 25.000–30.000 ди на ра, на име 
тро шко ва по се ти ла ца стра на ца ко јих ће би ти у Пе ћи то га да на.34

Су де ћи по слу жбе ној бе ле шци на ста лој 16. ав гу ста по сле при-
је ма и за во ђе ња пи сма у де ло вод ни про то кол Ми ни стар ству ве-
ра, одо бре но је са мо 5.000 ди на ра.35

Бе о град ско Пе вач ко Дру штво са ста ви ло је 15. ав гу ста 1924. 
спи сак сво јих чла но ва ко ји ће уче ство ва ти на све ча но сти у Пе ћи 
и упу ти ло га Ми ни стар ству ве ра.36

Ми ни стар ство ве ра са ста ви ло је 15. ав гу ста 1924. рас пис по во-
дом све ча но сти у Пе ћи и упу ти ло га на мно го адре са:

„Го спо ди не,
Чи ном све ча ног ус по ста вља ња Срп ске Пра во слав не Па три-

јар ши је, из вр ше ног на дан Са бо ра Срп ских про све ти те ља и учи-
те ља – 12. сеп тем бра 1920. го ди не и из бо ра Пр вог Па три јар ха Срп-
ске Па три јар ши је, из вр ше ног на дан Сте ва на Ми лу ти на Кра ља 
Срп ског – 12. но вем бра 1920. го ди не – Др жа ва је на ша из вр ши ла 
је дан епо ха лан исто риј ски акт не са мо у жи во ту Срп ске Пра во-
слав не Цр кве, већ и у жи во ту На ше Ве ли ке Кра ље ви не.

Ка ко су пр ви Па три јар си, би ли и ар хи е пи ско пи Пећ ски, то на-
ци о нал на и цр кве на про шлост дик ту ју, да се тој древ ној Па три-
јар ши ји, а у знак пи је те та и пре ма на шим ве ли ким и до бле сним 
Па три јар си ма, чи ја је уло га у жи во ту на шег На ро да ка ко за вре ме 
жи во та ста ре срп ске др жа ве, та ко и још ви ше по про па сти ње ној 
– та ко ве ли ка и све тла, учи ни на ро чи то и све ча но по кло ње ње, у 
ко ме би узео уче шћа, не са мо Ње го ва Све тост Па три јарх, Кра љев-
ска Вла да и На род но Пред став ни штво, већ и са ма Кру на.

33. Гла сник СПП, бр. 16 од 15/28 ав гу ста 1924., 242–244.
34. Пи смо ри мо ка то лич ког жуп ни ка о. Фи ли па По ли ћа из Пе ћи, Бр. 124 

од 12. ав гу ста 1924., Ми ни стар ству ве ра – АЈ, 69, 2–2.
35. Слу жбе на бе ле шка на пи сму ри мо ка то лич ког жуп ни ка о. Фи ли па По-

ли ћа – АЈ, 69, 2–2.
36. Пи смо Бе о град ског Пе вач ког Дру штва, од 15. ав гу ста 1924., Ми ни стар-

ству ве ра – АЈ, 69, 2–2.
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Та све ча ност је ствар но за вр шни део ве ли ког чи на вас по ста-
вља ња Срп ске Пра во слав не Па три јар ши је и из бо ра и усто ли че ња 
пр вог Па три јар ха вас по ста вље не Па три јар ши је, ко ја је уки ну та 
13. де цем бра 1766. го ди не од стра не Сул та на Му ста фе III.

На тој све ча но сти ње го во Ве ли чан ство Краљ има по древ ном 
оби ча ју, уве сти Ње го ву Све тост Го спо ди на Па три јар ха у ста ри сто 
срп ских Па три јар ха, ко ји је у ма на сти ру Па три јар ши је у Пе ћи.

Тај цр кве ни чин, у исто вре ме је и др жав но-по ли тич ки акт, ко-
ји се има из ве сти по др жав ном це ре мо ни ја лу, јер Ње го ва Све тост 
Го спо дин Па три јарх, и по ред то га, што је de facto у пу ним др жав но-
цр кве ним функ ци ја ма сво га зва ња, овим ак том ис пу њу је и фор-
мал не зах те ве др жав ног па три јар шиј ског це ре мо ни ја ла, ко ји се 
овим ожи вљу је и исто вре ме но вр ши ка нон ску ви зи та ци ју та мо-
шњих кра је ва ко ји су за на шу на род ну исто ри ју та ко пу ни зна ча ја.

Уз чи сто цр кве ни чин ве зу ју се на род не ма ни фе ста ци је у ци-
љу, да се на ро ду та мо шњих кра је ва пре ста ви са да шња сна га и жи-
вот на бу дућ ност на ше Др жа ве. А у исто вре ме, да се овим по те-
зом да и ви ши исто риј ски зна чај.

У име Кра љев ске Вла де част ми је и Вас по зва ти да из во ли те узе-
ти уче шћа на овој др жав но-на ци о нал ној и цр кве ној све ча но сти.

Ле ги ти ма ци ја за во жњу же ле зни цом до од ре ђе них ме ста, до-
ста вља Вам се уз ову по зив ни цу.

На пут би се има ли кре ну ти из Бе о гра да на дан... ав гу ста т.го-
ди не у ... ча со ва.

За уче сни ке на овој све ча но сти пред ви ђе не су на ли цу ме ста и 
одо бре не мо гу ће олак ши це у по гле ду ис хра не, ста на и пре во за.

Из ве шта ва ју ћи Вас о ово ме, ме ни је част и овом при ли ком 
уве ри ти Вас о сво ме осо би том по што ва њу“.

На кра ју рас пи са је би ла и на по ме на: „На слу чај не мо гућ но-
сти уче ство ва ња на овој све ча но сти из ве сти ти Ми ни стар ство 
Ве ра нај да ље до ... ав гу ста т. год. уз по вра так ле ги ти ма ци је за во-
жњу“.37

Уз овај рас пис на ла зи ла се и ле ги ти ма ци ја за по вла шће ну во-
жњу же ле зни цом до Ко сов ске Ми тро ви це и обрат но, у вре ме ну од 
18. до 27. ав гу ста за од ла зак и од 29. ав гу ста до 5. сеп тем бра 1924. за 

37. Рас пис Ми ни стар ства ве ра, ВБр. 14192 од 15. ав гу ста 1924., пот пи сао 
за ступ ник ми ни стра ве ра ми ни стар про све те Ан тун Ко ро шец – АЈ, 69, 2–2.
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по вра так Ле ги ти ма ци ја је ва жи ла „за И кла су свих во зо ва осим 
Ори јент екс пре са..., с пра вом на бес пла тан пр тљаг до 30 кгр“.38

Ми ни стар ство ве ра 20. ав гу ста 1924. је пи са ло управ ни ку На-
род ног по зо ри шта да „му се по до но си о цу ово га ак та на пре сто је-
ћу све ча ност у Пе ћи из во ли из да ти: Пар ти ту ра са шти мо ви ма за 
хор и ор ке стар за ко ма де Зи да ње Ра ва ни це и по тре бан де кор за 
овај ко мад”.39

Исто га да на, 20. ав гу ста, Ми ни стар ство ве ра до би ло је од Фа-
бри ке пи ва И. Бај ло ни С. из Бе о гра да осам бу ра ди пи ва од по 50 
ли та ра „на име по кло на ове фа бри ке Др жав ном од бо ру за пред-
сто је ћу све ча ност усто ли че ња Ње го ве Св. Го спо ди на Па три јар ха 
у Пе ћи”.40

Фо то ате ље „Ве нус” из Бе о гра да, Кра ља Ми ла на 69, по ну дио 
је ми ни стру ве ра: „Као про фе си о нал ни фо то граф и вла сник пре-
сто нич ког ате љеа Ве нус, ну ди мо Г. Ми ни стру Ве ра за ре сор но ми-
ни стар ство, да при ку пи мо и у це ло сти пре да мо је дан ал бум са 
100 (сто) нај ква ли тет ни јих и нај ин те ре сант ни јих фо то граф. сни-
ма ка ко је би смо сни ми ли при ли ком све ча но сти – за ко ју тра жи-
мо, по ред то га што ће се наш апа рат ужи ва ти при ви ле ги је го ста 
и сло бод но кре та ње у свим прав ци ма су му од 3.000 дин као на-
кна ду за ма те ри јал ко ји мо ра мо утро ши ти и још 500 (пет сто ти-
на) дин. као скром ну днев ни цу апа ра те ру за вре ме од не ко ли ко 
да на ко је ће про ве сти на пу ту”.41

Ми ни стар ство ве ра пла ни ра ло је да све ча ност у Пе ћи бу де 
сни мље но филм ском ка ме ром. За то се обра ти ло 17. ав гу ста 1924. 
Ми ни стар ству вој ске и мор на ри це. Од го вор је на пи сан по сле два 
да на у Опе ра тив ном од се ку Ђе не рал штаб ног оде ље ња и у ње му се 
ре ши ло да се „пе шад. ка пе тан II кл. Ми ха и ло Ми ха и ло вић, на слу-
жби у Вој ном Ге о граф ском ин сти ту ту, ста ви на рас по ло же ње Ми-

38. Ле ги ти ма ци ја Ми ни стар ства ве ра, ВБр. 14192 од 15. ав гу ста 1924. го ди-
не – АЈ, 69, 2–2.

39. Пи смо Ми ни стар ства ве ра, ВБр. 14192 од 20. ав гу ста 1924., управ ни ку 
На род ног по зо ри шта – АЈ, 69, 2–2.

40. Ре верс о при мо пре да ји пи ва за све ча ност у Пе ћи из ме ђу Фа бри ке пи-
ва Иг ња та Бај ло ни ја из Бе о гра да и јед ног рад ни ка Ми ни стар ства ве ра од 20. 
ав гу ста 1924. го ди не – АЈ, 69, 2–2.

41. Пи смо вла сни ка фо то-ате љеа „Ве нус“ из Бе о гра да, ми ни стру ве ра – 
АЈ, 69, 2–2.
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ни стар ству Ве ра у ци љу из во ђе ња ки не ма то граф ских сни ма ња све-
ча но сти“. У на став ку је об ја шње но да сви тро шко ви ка пе та на Ми-
ха и ло ви ћа па да ју на те рат Ми ни стар ства вој ске и мор на ри це.42

Те шко је утвр ди ти ко ли ко је осо ба по зва но на све ча ност у 
Пећ. Те шко је, ме ђу тим, утвр ди ти и ко ли ко по зва них ни је до шло 
јер је би ло мно го от ка за из ра зних раз ло га.

Ђор ђе Вај ферт оба ве стио је 22. ав гу ста ми ни стра ве ра да му 
је ве о ма жао, што и по ред нај бо ље во ље, не мо же до ћи на све ча-
ност. Уз пи смо је вра тио и ле ги ти ма ци ју.43

Ре ис-ул-уле ма за Бо сну и Хер це го ви ну оба ве стио је 22. ав гу ста 
Ми ни стар ство ве ра да му „ни је мо гу ће из фа ми ли јар них раз ло га 
при су ство ва ти све ча но сти” па вра ћа ле ги ти ма ци ју за во жњу.44

Док су не ки по зва ни го сти от ка зи ва ли до ла зак у Пећ, Ка би-
нет пред сед ни ка Ми ни стар ског Са ве та пи сао је 22. ав гу ста 1924. 
Ка би не ту Ми ни стар ства ве ра да „из во ли по зва ти на све ча но сти 
у Пе ћи г.г. Сте пу Сте па но ви ћа и Пе тра Бо јо ви ћа, вој во де као и г. 
Па ју Јо ва но ви ћа, на шег по зна тог сли ка ра, ко ји је ра дио, по ред 
оста лог, и Кру ни са ње ца ра Ду ша на”.45

Исто га да на вој во да Сте пан Сте па но вић на пи сао је сво јом ру-
ком од го вор да ни је у мо гућ но сти да пу ту је у Пећ.46

Пут па три јар ха Ди ми три ја од Бе о гра да до Пе ћи про те као је 
ова ко:

„Ње го ва Све тост Па три јарх Ди ми три је, пре не го што ће се 
23. овог ме се ца кре ну ти на овај зна ча јан и ве ко ви ма од срп ског 
пра во слав ног на ро да оче ки ва ни пут, свра тио је са пре о све ће ним 
Ар хи је ре ји ма и све штен ством и са пут ни ци ма у Бе о град ску Са-
бор ну Цр кву на мо ли тву за бла го сло ве но и успе шно пу то ва ње. 
Од Са бор не Цр кве је Па три јар ха и Ар хи је ре је ко ли ма от пра ти ло 

42. Пи смо Опе ра тив ног од се ка Ђе не рал штаб ног оде ље ња Ми ни стар ства 
вој ске и мор на ри це, Ђ.Бр. 32.788 од 19. ав гу ста 1924, Ми ни стар ству ве ра – АЈ, 
69, 2–2.

43. Пи смо Ђор ђа Вај фер та из Бе о гра да, од 22. ав гу ста 1924, ми ни стру ве-
ра – АЈ, 69, 2–2.

44. Пи смо Ре ис-ул-уле ме за Бо сну и Хер це го ви ну, Број 848/1924 од 22. ав-
гу ста 1924, Ми ни стар ству ве ра – АЈ, 69, 2–2.

45. Пи смо Ка би не та пред сед ни ка Ми ни стар ског Са ве та, Бр. 1722 од 22. ав-
гу ста 1924, Ка би не ту Ми ни стар ства ве ра – АЈ, 69, 2–2.

46. Пи смо вој во де Сте па на Сте па но ви ћа од 22. ав гу ста 1924, ми ни стру ве-
ра – АЈ, 69, 2–2.
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све штен ство на же ле знич ку ста ни цу, где их је до че ка ло оста ло Бе-
о град ско све штен ство и ис пра ти ло у 7 ча со ва пре под не.

На сви ма же ле знич ким ста ни ца ма би ло је на ро да са све штен-
ством и пред став ни ци ма вла сти ко ји је по здра вља ло се дог по гла ва-
ра и са раз дра га ним осе ћа њи ма по же лео му сре тан пут у Пећ, Хра-
ни ли ште Св. Мо шти ју ве ли ких је рар ха Срп ске цр кве и глав ни ду-
хов ни сто жер на шег на ро да у то ку мно гих ве ко ва. Ње го ва Све тост 
је сви ма по де ли ла бла го слов и по же ле ла сва ко до бро од Бо га.

На ро чи то је ср да чан по здрав и ис пра ћај био на ра ко вич кој по-
ста ји од стра не мо на шке шко ле и на ро да и у Мла де нов цу, Па лан-
ци, Ве ли кој Пла ни, Ла по ву, Ћу при ји, Па ра ћи ну и Ни шу. И на да-
љим ста ни ца ма и ако је би ло већ ду бо ко у но ћи, иза шло је мно го 
на ро да. На сви ма цр ква ма у бли зи ни же ле знич ке пру ге зво ни ла су 
зво на, а не где пу ца ле и пран ги је, та ко да се овај пут мо же на зва ти 
три јум фал ним ода ва њем на род ног по што ва ња ве ли ком исто риј-
ском чи ну Срп ске цр кве, ко ја се об на вља по сле то ли ко ве ко ва.

У је да на ест и по ча со ва но ћи воз је сти гао у Вла ди чин Хан, 
где је Ње го ва Све тост са два про то је ре ја и ђа ко ном си шао ра ди 
свра ћа ња у Сур ду ли цу и уче ство ва ла у су тра шњој та мо шњој све-
ча но сти пре но са ко сти ју му че ни ка, што их је ди вља штво Бу га ра 
за вре ме оку па ци је муч ки и без узро ка и из бо ра ту по у би ја ло. 
Дир љив је за глав ни пут Па три јар хов и спре ма ње Пећ ских све ча-
но сти за дух и ка рак тер Срп ске Цр кве, ње ног све штен ства и сим-
во ли чан би при зор кад у ту жној по вор ци ко ју са пред став ни ци-
ма Вла де и сво јим на ро дом пред ста вље ним у иза сла ни ци ма из це-
ле зе мље на ро дом, пре и не Њи хо ва Ве ли чан ства Краљ и Кра љи ца, 
на че лу 10 сан ду ка са ко сти ма Сур ду лич ких му че ни ка, све ште ни-
ци но се пр ви са оста ци ма по би је не сво је са бра ће, ко ји, истин ски 
на род но па сти ри па до ше на по љу сво је слу жбе цр кви и на ро ду за-
јед но са па ством сво јом.

Овај по тре са ју ћи при зор до шао је као увод у Пећ ске и При-
зрен ске све ча но сти, да би пот се тио ка ко је да на шњој сла ви на-
ро да на шег и цр кве Ње го ве прет хо ди ло по жр тво ва ње до му че-
ни штва.

Ар хи је ре ји и оста ли са пут ни ци Ње го ве Све то сти про ду жи-
ли су пут за Ско пље. Та мо су у раз гле да њу спо ме ни ка из на ше 
слав не про шло сти и дру гих зна ме ни то сти гра да са че ка ли Ње го-
ву Све тост.
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Ви ше не го све ча ни био је до чек и ис пра ћај Ње го ве Све то сти у 
Ско пљу. Од ра ног ју тра, 25. ов. ме се ца жу ри ли су Ско пљан ци из 
гра да и окол них се ла на Же ље знич ку ста ни цу да ви де, по здра ве 
сво га Па три јар ха и по же ле му сре ћан пут. Ин те ре сант на сли ка Ду-
ша но вих Ско пља на ца, ко ја се от по чи ња ла са прет став ни ци ма ра-
зних ста ле жа и кор по ра ци ја, а у сре ди ни сво јој има ла офи ци јел ни 
хор, ступ Отаxби не на ше за вр ша ва ла са гру па ма се ља на и се љан-
ки из Скоп ске Цр не Го ре и Бра ти је Скоп ске у жи во пи сном оде лу 
њи хо вом. Кад је се ди Па три јарх оби ла зио, по здра вљао и бла го сло-
вљао ове по но сне гру пе жи во та и сна ге што је ни кла из кр ви и му-
че ни штва, са ма по се би до шла је по ми сао на Ду ша нов Са бор у 
Ско пљу и про глас Пр ве Па три јар ши је на ње му. Ду шев на на сла да 
због у пот пу но сти об но вље не ста ре сла ве иза звао је су зе ра до сни-
це и у искре ном кли ца њу от пра ћен је у осам ипо ча со ва са Па три-
јар хом, Ар хи је ре ји ма и оста лим пут ни ци ма њи хо вим. И без то га 
ус хи ће не и пут ни ке и до ма ћи не оду ше вља ва ла је на из ме нич на пе-
сма Скоп ског Пе вач ког Дру штва и Вој не Му зи ке за вре ме, док је 
Ње го ва Све тост оби ла зи ла гру пе на ро да, ко је су пре кри ли ле ве ли-
ки ста нич ни про стор по здра вљао се, бла го си љао и очин ски по-
здра вљао са по је дин ци ма у раз го во ру са за на тли ја ма кад су га по-
здра вља ли са по но сом је ка зао, да је и он рад нич ки син.

За то вре ме сво га ба вље ња у Ско пљу пут ни ци су би ли го сти 
пред у сре тљи вих Ско пља на ца по хва ла је то ле ран ци ја скоп ских 
му сли ма на и мој си је ва ца, чи ји су вер ски пред став ни ци са ве ли-
ким бро јем сво јих јед но вер них до шли да по здра ве Ње го ву Све-
тост и по же ле му сре ћан пут.

У Ка ча ни ку, Уро шев цу, а на ро чи то у Ли пља ну и При шти ни 
иза шао је ве ли ки број и пра во слав них и му сли ма на а гру пе њи хо-
ве на ро чи то су сим па тич но укра ша ва ле по ја ве но вих на се ље ни-
ка по Ко со ву, ко ји сво јим ра зно ли ким оде лом по чи њу да му да ју 
сли ку оп ште из ло жбе сви ју кра је ва на шег на ро да.

У Ми тро ви ци је до чек био ве ли чан ствен. Са ли ти јом и уз уче-
шће огром них ма са школ ске де це, гра ђан ства, офи ци ра и чи нов-
ни ка от пра ће на је Ње го ва Све тост у цр кву, где је одр жа на крат ка 
мо ли тва за Ње го во Ве ли чан ство Кра ља и ње гов Дом и за Ње го ву 
Све тост Па три јар ха и ње го ву Са бра ћу Ар хи је ре је.

На кра ју је Па три јар ха по здра вио про та Ан ђел ко Не шић 
на што је Ње го ва Све тост мо ли тве ним от по здра вом бла го сло-
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вио град и ње го ве жи те ље, по же лев им мир и на пре дак у до му 
и ра ду, као и цве та ње овог сим па тич ног и од ве ли ке бу дућ но-
сти гра да на уто ку Сит ни це у Ибар, кљу чу Ко со ва По ља. До чек 
се за вр шио за ку ском у Ко ман ди Ме ста уз нај го сто љу би ви ју 
пред у сре тљи вост здру же них до ма ћи на, го спо де офи ци ра и 
гра ђа на.

Ка ко ов де, у Ми тро ви ци та ко и у Уро шев цу ни су се де ли ла 
од на ро да и на ша бра ћа ка то лич ке ве ре не го су са сво јим све-
ште ни ци ма на че лу ср дач но до че ки ва ли и ис пра ћа ли Ње го ву 
Све тост.

Из Ми тро ви це се у 3 1/2 ча са по под не кре ну ло ауто мо би ли-
ма за Пећ и про шло кроз чи та ви низ сла во лу ка у ме сти ма Кли-
ни, Руд ни ку, Ђу ра ков цу, До бру ши и Ви то ми ри ци. Код сви ју је 
био од бир на ро да на шег у ле пој ста рин ској но шњи ко ја се сва-
ко ја ко ни је из ме ни ла још од вре ме на ста рих Па три јар ха на-
ших. При јат ност и на сла ду од по сма тра ња оне жи ве ста ри не и 
по ми сао на срећ но до ба, у ко ме је и ви ше и ни же ре до ве на шег 
на ро да под јед на ко кра си ла, за чи ња ва ле су с ле по том и иза зо-
вље нај дир љи ви јих ра до сти гру па до се ље ни ка из Цр не Го ре и 
њи хо ва ле па но ва на се ља ко ја се ви де већ и у Ђу ра ков цу, али су 
на ро чи то уре си ле До бру шу и Ви то ми ри цу. Ср дач ни ус кли ци 
сво ме ду хов ном по гла ви ци оних ста рих и мла дих пи о ни ра за 
по вра ћај пи то мој Ме то хи ји и не ка да шњег ет нич ког зна ча ја ње-
ног за наш на род, га ња ва ли су до су за. Бла го си ља ња се дог Па-
три јар ха не ка им по мог ну и на но вом еко ном ском по љу те шка 
и по жр тво ва не слу жбе сво ме ро ду, као што су им не кад бла го-
сло ви ста рих Па три јар ха и њи хо вих Вла ди ка – Во ђа из мо ље ва-
ли Бож ју по моћ да све тлим оруж јем очу ва ју и од бра не по ли-
тич ку сло бо ду сво ју.

У 6 1/2 ча со ва ушло се у све ча но оки ће ни и пот пу но пра знич-
но окри ље ни град Пећ. Кроз град су ве ли ке ма се на ро да кли ца ле 
Па три јар ху и Епи ско пи ма, а они су са сво је стра не од го ва ра ли 
бла го сло вом. За гра дом код три ум фал не ка пи је на по љу При дво-
ри цу, ко ја де ли град од Све те Па три јар ши је, кре ну ла је Ње го ву 
Све то сти Ли ти ја, на че лу ко је би ла су три Ар хи је ре ја. Пр во је 
пред сед ник по ли тич ке Оп шти не, Сеј фе дин бег Мах муд бе го вић, 
по здра вио Па три јар ха би ра ним и то плим ре чи ма у ко ји ма су нај-
дир љи ви ји би ли из ра зи, да он пред у сре ће пр вог Па три јар ха об но-
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вље не Срп ске Па три јар ши је у име Пећ ског ста нов ни штва сви ју 
ве ра и као по то мак пре да ка срп ске кр ви ра ду је се ње го вом до ла-
ску у њи хо ву ста ру за јед нич ку све ти њу.

За тим је про та Кр ста По по вић, члан Ду хов ног Су да, ду жим 
го во ром из нео ве ли ки зна чај ста ре Пећ ске Па три јар ши је као и ва-
жност об но вље ња ње ног и са да шња све ча ност Усто ли че ња Ње го-
ве Све то сти у пре сто ње го вих ве ли ких прет ход ни ка.

Ли ти ја је уз кли ца ње школ ске де це и цр кве не пе сме до ве ла 
Па три јар ха у Храм Св. Па три јар ши је у ко ме је по сле бла го дар не 
мо ли тве што је срећ но при спео ста ре ши на ма на сти ра игу ман 
Ири неј Ву ја ло вић као до ма ћин оби те љи по здра вио ви со ког го ста 
до бро до шли цом.

Пр ви дан ба вље ња у Св. Па три јар ши ји 26. ов. ме се ца про-
шли су Па три јарх, Ми тро по ли ти и Епи ско пи пр во у кон фе рен-
ци ји, а по том у за се да њу Ар хи је реј ског Са бо ра на ко ме су до не-
ше не од лу ке ко је сво јим зна ча јем тре ба да по ја ча ју цр кве но-на-
ци о нал ну ва жност Исто риј ског чи на. Усто ли че ње Па три јар ха у 
древ ни сто и на род них во ђа Ста ре Срп ске Па три јар ши је. На Са-
бо ру и све ча но сти уче ству ју Па три јарх 5 Ми тро по ли та и 14 Епи-
ско па“.47

 „Ка да је Краљ за у зео сво је ме сто, ње го ва Све тост Па три-
јарх из и шао је из ол та ра. Краљ га је до че као и увео у пре сто 
ста рих пећ ских па три ја ра ха. За тим је пред сед ник Вла де Љу ба 
Да ви до вић про чи тао Кра љев ску По ве љу о ин тро ни за ци ји ње-
го ве Све то сти Па три јар ха Ди ми три ја као пећ ског Ар хи е пи ско-
па и Па три јар ха. По ве љу је Краљ пот пи сао дан пре у Ви со ким 
Де ча ни ма.

Ка да је пред сед ник Вла де за вр шио чи та ње, Краљ је при шао к 
Па три јар ху и уру чио му Па на ги ју, ко ја је вр ло ску по це на и фи не 
из ра де и на ко јој је лик пр во га срп ског Ар хи е пи ско па и Про све ти-
те ља све то га Са ве. Пре да ју ћи Па на ги ју, ко ја се има да на сле ђу је 
од Па три јар ха до Па три јар ха, Краљ је це ли вао све ти Крст Ца ра 
Ду ша на, ко је је Па три јарх др жао у ру ци“.48

47. „Ве ли ки да ни у жи во ту Цр кве. Ту жна све че ност“, Гла сник СПП, бр. 17 
од 1/14. сеп тем бра 1924., 264–271. Ви де ти и: „Пут Ње го ве Све то сти Па три јар-
ха Ди ми три ја од Бе о гра да до Пе ћи“ – АЈ, 69, 2–2.

48. „Ве ли ки дан у жи во ту Цр кве. Ту жна све ча ност“, Гла сник СПП, бр. 17 
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По во дом усто ли че ња, па три јарх Ди ми три је са ста вио је при го-
дан про глас.49

И та ко је ду го при пре ма на и од ла га на све ча ност уво ђе ња пр-
вог па три јар ха об но вље не Срп ске Па три јар ши је у трон Пећ ке Па-
три јар ши је ре а ли зо ва на на Ве ли ку Го спо ји ну, 28. ав гу ста 1924. го-
ди не.

ПРОФ. ДР ВЕЉ КО ЂУ РИЋ МИ ШИ НА

ФИ ЛО ЗОФ СКИ ФА КУЛ ТЕТ

КО СОВ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

од 1/14. сеп тем бра 1924., 264–271. Текст по ве ље о ин тро ни за ци ји ви де ти у: Гла-
сник СПП, бр. 17 од 1/14. сеп тем бра 1924., 257.

49. Про глас па три јар ха Ди ми три ја „Сви ма ду хов ник си но ви ма и кће ри ма 
све те пра во слав не цр кве бла го дат и мир од Го спо да на шег Ису са Хри ста“, од 
15/28. ав гу ста 1924. го ди не – Гла сник СПП, бр. 17 од 1/14. сеп тем бра 1924., 261–
262; АЈ, 69, 2–2.
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е сум њи во да је јед на од нај леп ших ве сти сва ке го ди не ма-
сов но, ра до сно и до сто јан стве но при пре ма ње про сла ве Са-
вин да на, сла вље ње си гур но нај зна чај ни јег од свих оче ва 
срп ске на ци је и срп ског иден ти те та – на рав но, и ван гра ни-

ца др жа ве Не ма њи ћа. Исто риј ско пам ће ње нас вра ћа на при мер 
на кра љев ско по ма за ње „Кру ном Све тог Са ве”, ко ју је бо сан ски 
краљ Тврт ко Ко тро ма но вић при мио у ма на сти ру Ми ле ше ва или 
на по след њег „Хер це га од Све тог Са ве”, Сте фа на Вук чи ћа Ко са-
чу, ко ји је Хер це го ви ни да ро вао име... А што се да на шњи це ти че, 
као што зна мо – наш на род ни ка да ни је био ра се јан у ви ше ра-
зних др жа ва не го што је то слу чај у ово на ше вре ме...

Шта ми, ме ђу тим, да нас зна мо о срп ском Све то са вљу, осим 
да оно још жи ви... иако је се че но на Ко со ву По љу, спа љи ва но на 
Вра ча ру, на би ја но на ко лац по Шу ма ди ји и Ме то хи ји, по та па но 

Све ти Са ва
(Пут од пле ме на до на ци је)

Н

„... Да се ср ска сва ср ца
С о бом ује ди не,

Сун це ми ра, љу ба ви,
Да нам сви ма си не,

Да жи ви мо сви у сло зи,
Све и Са во, и о мо зи.“

1. УВОД НО РАЗ МА ТРА ЊЕ
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по лу ме се цом и цр ве ном зве здом у бо сан ским и цр но гор ским кр-
ше ви ма, ба ца но у хе ре го вач ке без да не и ја ме, кла но у Ја се нов цу 
и Ја дов ну, го ре ло са Пећ ком па три јар ши јом, Бо го ро ди цом Ље ви-
шком и Све тим Ар хан ђе ли ма, ка ме но ва но у Срп ској Кра ји ни, 
бом бар до ва но и ра ке ти ра но у свим срп ским зе мља ма...

И – шта ми зна мо о том Све том чо ве ку, осим да је не у мор но 
ши рио реч Бож ју ме ђу Ср би ма?

Бож ја реч се, на рав но, ши ри са мо кад се она жи ви, а не кад се 
уре зу је кр ста шким ма чем и за жди ве штич јом ло ма чом. Исто ри ја 
хри шћан ства је за бе ле жи ла, на жа лост, и та кве при ме ре – се ти мо 
се на при мер оне „Ко ло ни јал не док три не”, сми шље не од стра не 
ри мо ка то лич ког те о ло га Фран ци ска Ви то ри је, са кра ја XV и по-
чет ка XVI ве ка, и ка ко се то од ра зи ло на не срећ но до ма ће ста нов-
ни штво Сред ње и Ју жне Аме ри ке ка да су се пер ја ни ци за пад ног 
хри шћан ства ис кр ца ли на њи хо ве оба ле. Др жа ве Ма ја, Ац те ка и 
Ин ка су уни ште не у ро ку од не ко ли ко крат ких го ди на, и у Евро-
пу је гор до ја вље но да је са мо го ди не 1524. и по че тр на ест хи ља да 
ста ро се де ла ца днев но са ви ја ло ко ле на и гла ве пред не у мо љи вим 
осва ја чи ма – хри шћан ско по кр шта ва ње се то зва ло... Чи ње ни ца 
да је са мо у пр вих два де сет го ди на њи хо вог „ми си о нар ског” бо-
рав ка та мо око 15 000 000 пра ста нов ни ка од тих и пре ко тих 
Евро пља на из гу би ло жи вот, то је ве ро ват но би ла – да нас би је та-
ко на зва ли – „ко ла те рал на ште та”...

Бож ји чо век, Са ва Не ма њић, дру го је ми слио, осе ћао и ра дио 
– он је ми рио за кр вље не, ис це љи вао бо ле сне, убла жа вао му ке и 
ја де, кре пио ду шу... Ње гов крст је био без ма ча јер крст се се чи-
вом вре ђа а пра ва ве ра ни ка да не зах те ва ту ђу, већ са мо соп стве-
ну жр тву. Он је гра дио срп ску ку ћу и пе као срп ски хлеб, за сво је 
и сва бу ду ћа вре ме на... У Бож јој ку ћи за све има ме ста и хлеб је за 
све глад не ту...

Под се ти мо се – Раст ко Не ма њић, нај мла ђи син Ве ли ког жу па-
на Сте фа на Не ма ње, Све ти Са ва, био је мо нах и пр ви срп ски ар-
хи е пи скоп/тво рац цр кве не са мо стал но сти, про све ти тељ и ми си-
о нар, ди пло ма та и за ко но да вац, пе сник, ис це ли тељ и гра ди тељ, 
про то пре во ди лац основ них де ла прав не др жа ве и ме ди цин ске на-
у ке, осни вач пр ве срп ске бол ни це, пр ве срп ске би бли о те ке и пр-
ве срп ске ду хов не Ака де ми је (Хи лан дар) ко ју су, ка ко ка же не мач-
ки на уч ник Па ул Ху бер, сле де ћих две сто ти не го ди на ско ро сви 
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срп ски епи ско пи, ди пло ма те и ви ши чи нов ни ци по ха ђа ли, уте ме-
љи вач срп ске ду хов но сти у ср цу хри шћан ске пра во вер но сти 
(Атос)... Ка ко ода ти по шту, ка ко се по кло ни ти пред све то шћу Са-
ве Не ма њи ћа?

Ка ко то ра де неср би? Два при ме ра:
* У крун ској ка пе ли ру ских ца ре ва, у Кре мљу, ко ја је фре ско-

пи са на у вре ме ца ра Ива на Гро зног (1564–1565) на ла зе се ли ко ви 
са мо че тво ри це пра во слав них а не ру ских све та ца: ви зан тиј ски 
цар Ми хај ло VI II Па ле о лог, Све ти Си ме он (Сте фан Не ма ња), Све-
ти Са ва и Све ти кнез Ла зар Хре бе ља но вић.

* По сле јед ног од без број них срп ских уста на ка, го ди не 1594. 
од лу чу је тур ски за по вед ник Си нан-па ша („Ни ко ни је то ли ко мр-
тав, као онај ко ме се пу ца у ду шу” – Ма ти ја Бећ ко вић) да на Вра-
ча ру јав но спа ли зем не остат ке Све тог Са ве – ве ли чан стве на Бож-
ја ку ћа, ко ју на том ме сту ди жу за хвал ни Ср би ве ћа је од Ха ги ја 
Со фи је у све то ан дреј ском Ца ри гра ду и, исто вре ме но, мно го ма-
ња од са мрт нич ког стра ха ко ји је сил ни па ша осе ћао у од но су на 
бе смрт ног срп ског све ца!

За што?

2. КРА ТАК ИСТО РИЈ СКИ ПРЕ ГЛЕД

На пра ви мо је дан ма ли (па ма кар и по вр шни и не пот пу ни) из лет 
у исто ри ју:

Сло ве ни при па да ју ин до е вроп ској гру пи на ро да, оној (је зич-
кој) за јед ни ци, ко ја је пре 4000–5000 год. (мла ђе ка ме но/брон за-
но до ба) ус пе ла да са са ку пља ња пло до ва и ло ва пре ђе на сто чар-
ство и зе мљо рад њу и, ти ме, на пра ви ла ве ћи ква ли та тив ни скок 
у раз во ју људ ског дру штва не го што је то био на при мер про на ла-
зак точ ка или ра чу на ра. У брон за но до ба се на се ља ва ју ин до е-
вроп ска пле ме на у Ита ли ји и Грч кој, све до гра ни ца Егип та, њи-
хов ути цај се осе ћа на Ибе риј ском по лу о стр ву, у Ир ској и Ен гле-
ској. У пр вој по ло ви ни пр вог ми ле ни ју ма пре Хри ста фор ми ра ју 
се (је зич ке) пле мен ске гру пе Кел та, Кел то и бе ра, Или ра, Гр ка, 
Ира ча на, Тра ча на, Гер ма на и Сло ве на. Ка сни је, 373. год. по сле 
Хри ста, оја ча ли Ху ни уни шта ва ју гот ску др жа ву, Го ти по ти ску ју 
сло вен ска пле ме на – по чи ње „Ве ли ка се о ба на ро да”.
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У 6. и 7. ве ку Ју жни Сло ве ни на Бал ка ну ула зе у зва нич ну 
исто ри ју Евро пе. Без сум ње је до ла зак ди вљих рат нич ких хор ди 
са ис то ка и се ве ра био за ста ро се де о це, на след ни ке ан тич ке грч-
ке као и хе ле ни стич ко/рим ске кул ту ре, је дан енорм ни кул тур ни 
шок. Сло ве ни, ор га ни зо ва ни у сво је ба зич но де мо крат ске, ген тил-
не (пле мен ске) за јед ни це, мо жда у по се ду јед ног ру ди мен тар ног 
рун ског пи сма, са вр ло не ди фе рен ци ра ним ре ли ги о зним пред-
ста ва ма – без све штен ства, хра мо ва или сли ка – без на ци о нал не 
све сти и без др жав но твор не тра ди ци је, до ла зе с оруж јем у ру ци, 
чвр сто ре ше ни да за не ма ре хи ља де го ди на со ци јал но/кул тур не 
ево лу ци је ме ди те ран ске Евро пе и да се бе што пре угра де у хри-
шћан ску ци ви ли за ци ју.

Уко ли ко зва нич на исто ри ја има пра во и уко ли ко је све то та-
ко би ло – он да се за и ста гра ни чи са чу дом да су Сло ве ни у, исто-
риј ски гле да но, вр ло крат ком ро ку сво ју на ме ру и оства ри ли.

Је ди ни из у зе так ме ђу овим до шља ци ма на Бал кан су Бу га ри, 
ко ји нај бр же пре ла зе пут од пле мен ске гру пе до са мо свој не, др жа-
во твор не на ци је. За слу га за то при па да, у пр вој ли ни ји, не сло вен-
ским ро до на чел ни ци ма овог на ро да, Про то бу га ри ма, јед ном степ-
ском цен трал но а зиј ском на ро ду. Про то бу га ри су не са мо ди сци-
пли но ва ни и успе шни рат ни ци већ и вер ни ци вр хов ног бо га Тан-
гре, ко ме по ди жу култ ни, мо ли тве ни ол тар ис под бр да Ме да ра, 
код глав ног гра да Пли ске, а њи хов вла дар је, исто вре ме но, и пр во-
све ште ник. Они по се ду ју и соп стве но ста ро пи смо, слич но гер ман-
ским ру на ма – ка сни је пот пу но по ти сну то од стра не грч ког ал фа-
бе та – као и је дан за чу ђу ју ће пре ци зан ка лен дар не ис тра же ног по-
ре кла. Већ 681. год. они осни ва ју сво ју др жа ву и, по сле пре ла ска у 
хри шћан ство 865. год., сво ју ауто ке фал ну Цр кву. Кле мент и На ум, 
дво ји ца уче ни ка „сло вен ских апо сто ла” Ћи ри ла и Ме то ди ја, ства-
ра ју аутох то ну ли те ра ту ру и 886. год. осни ва ју код Охри да јед ну 
шко лу за ми си о на ре, ко ју за ре ла тив но крат ко вре ме по ха ђа око 
3500 уче ни ка. Го ди не 893. Бу га ри сво ју ва ри јан ту сло вен ског је зи-
ка про гла ша ва ју др жав ним и ли тур гиј ским је зи ком.

Је зик, ве ра, кул у ра, ра ди ци ја, др жав нос = ро ђе ње јед не на ци је.

Ср би, у овом исто риј ском тре нут ку, не по зна ју не ке сво је 
„Про то ср бе” и ба ве се, пре вас ход но, бор бом за оп ста нак. Уче ни 
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ви зан тиј ски цар Кон стан тин Пор фи ро ге нит све до чи нам да се 
Ср би по ја вљу ју у пр вој по ло ви ни 7. ве ка, по ми ње њи хо ве жу па не 
Ви ше сла ва, Ра до сла ва, Про си го ја, Вла сти ми ра и њи хо ве бит ке, 
опи су је пр ве – де ли мич не и по вр шне – по ку ша је пре во ђе ња у 
Хри сто ву ве ру. И „Фра нач ки ана ли” по ми њу број на срп ска на се-
ља и срп ске ве ли ка ше на чи та вом Бал кан ском по лу о стр ву.

809. год. се гра ди цр ква Св. Три пу на у Ко то ру, у 9. или 10. ве-
ку цр ква Св. Пе тра и Св. Па вла у Ра су, у 11. ве ку цр ква Св. Ми хај-
ла на Пре вла ци. Ме ђу тим, још у 10. ве ку чу ве ни је вреј ски пу то пи-
сац, ге о граф и исто ри чар Ал Ма су ди све до чи нам да су Ср би не 
са мо „...јед но сло вен ско пле ме, ко га се сва су сед на пле ме на пла-
ше...” већ и да Ср би још увек га је култ не оби ча је „...ко ји су исти 
као оби ча ји Ин ду са, иако ови при па да ју Ис то ку и да ле ко су уда-
ље ни од За па да...”

Пр во пи са но све до чан ство срп ске ћи ри лич не ор то гра фи је је 
Ми ро сла вље во је ван ђе ље, је дан апра кос (из бор из свих је ван ђе-
ља са про пи са ним ре дом ли тур гиј ских чи та ња), пи сан око 1185. 
год. за јед ног од бра ће Сте фа на Не ма ње.

2.1 ПО ЧЕ ТАК ЕПО ХЕ НЕ МА ЊИ ЋА

Сте фан Не ма ња по ста је вла дар Ра шке ве ро ват но 1166. год. по сле 
од суд не бит ке на Ко со ву По љу, у ко јој ње гов про тив ник и ста ри-
ји брат, ве ли ки жу пан Ти хо мир гу би и власт и гла ву. Све до кра ја 
свог све тов ног жи во та Не ма ња је, пре све га, не у мор ни рат ник ко-
ји про ши ру је те ри то ри ју и обез бе ђу је гра ни це – он ства ра др жав-
ни оквир као ре ла тив но си гур ну сре ди ну, као осно ву за са зре ва-
ње иде је о бу дућ но сти јед не на ци је. Ка да се упо ре де гра ни це на се-
ља ва ња Ср ба са ка сни јим срп ским др жав ним гра ни ца ма и ка да 
се узме у об зир да су Ср би има ли за су се де екс пан зив не ве ли ке си-
ле (Ви зан ти ја, Бу гар ска, Ма ђар ска), он да по ста је ја сно за што је 
Не ма ња ре ла тив но скром но ра дио на по љу прак тич ног струк ту-
ри ра ња и учвр шћи ва ња на ро до твор не ми сли.

Ње гов при о ри тет је био ства ра ње основ ног др жав ног окви ра, 
а ње го вим си но ви ма и њи хо вим по том ци ма је до па ло да гра де 
уну тра шње кул тур но-со ци јал не спо не и по ве зу ју ће прав но-по ли-
тич ке нор ма ти ве, да тра ди ра ју за јед нич ки је зик и пре да ња, ду-
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шев ност и мен та ли тет те да их пре то че у је ван ђељ ску све о бу хват-
ност јед не но ве ствар но сти, јед не но ве ду хов но сти – украт ко, у 
иден ти тет оно га, што ми да нас зо ве мо срп ски на род...

На уну тра шњем пла ну, и он се ба вио пра во вер јем и цр кве-
ним пи та њи ма – по ку ша вао је да ис ко ре ни бо гу мил ску је рес, 
гра дио цр кве и ма на сти ре (Би стри ца, Кон чул, Сту де ни ца, Ђур-
ђе ви Сту по ви и, на рав но, са сво јим си ном Са вом ма на стир Хи-
лан дар, где се 13. фе бру а ра 1199. год. као мо нах Си ме он и упо-
ко јио).

Он је, ина че, пр ви срп ски вла дар ко ји је јед ном не мач ком вла-
да ру по ну дио вој но и по ли тич ко са ве зни штво – при су сре ту са 
ца рем Фри дри хом Бар ба ро сом у ју лу 1189. год. у Ни шу. Го ди не 
1190. Сте фан Не ма ња до би ја од Ви зан ти је при зна ње срп ског др-
жав ног су ве ре ни те та, а ње гов син Сте фан (бу ду ћи пр во вен ча ни 
краљ Ср би је) јед ну не ћа ку ви зан тиј ског ца ра за не ве сту.

2.2 СВЕ ТИ СА ВА

Раст ко Не ма њић, нај мла ђи син Сте фа на Не ма ње, од ла зи у сво јој 
се дам на е стој го ди ни у Све ту Го ру, где се за мо на шу је. Пр во уто чи-
ште на ла зи у ру ском ма на сти ру Св. Пан те леј мо на, ка сни је пре ла-
зи у грч ки ма на стир Ва то пед. Го ди не 1198, по што му се ње гов 
отац, као мо нах Си ме он при дру жио, Са ва од ла зи у Ни ке ју где од 
ца ра Алек се ја III до би ја хри со ву љу, до зво лу да осну је пр ви срп-
ски ма на стир на Ато су.

У Хи лан да ру на ста је, да кле, пр ва срп ска ду хов на Ака де ми ја, 
би бли о те ка и бол ни ца. Са ва пи ше Хи лан дар ски ти пик, устав срп-
ског ки но виј ског мо на штва, ко јим се ре гу ли ше мо на шки жи вот у 
ма на стир ској за јед ни ци, као и Ка реј ски ти пик за ере мит ске ис ку-
ше ни ке. 1200. год. пи ше „Слу жбу Св. Си ме о ну” ко ја, за јед но са ка-
сни јим де лом „Жи ти је Св. Си ме о на” (на ста ло 1208. год. као увод у 
Сту де нич ки ти пик) пред ста вља по че так срп ске ли те ра ту ре.

Он се ба ви ме ди цин ским де ли ма Га ле на, Хи по кра та и Ави це-
не и ре гу ли ше (у Хи лан дар ском ти пи ку) бол нич ку ор га ни за ци ју 
у Ср ба. Го ди не 1206. од ла зи у Ср би ју и ми ри за ва ђе ну и за ра ће ну 
бра ћу Сте фа на и Ву ка на и ши ри реч Бож ју ме ђу Ср би ма, 1209. 
осни ва пр ву бол ни цу у Ср би ји (Сту де ни ца), 1217. год. успе ва да, 
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пре го во ри ма, од вра ти ма ђар ског кра ља од пла ни ра ног на па да на 
Ср би ју, а за тим се по вла чи на две го ди не у Хи лан дар.

1219. год. је Са ва опет на цар ском дво ру у Ни ке ји, где од па-
три јар ха Ма ну е ла Са ран те на до би ја зва ње пр вог ар хи е пи ско па а 
од ви зан тиј ског ца ра Те о до ра Ла ска ри са са мо стал ност, ауто ке-
фал ност Срп ске Пра во слав не Цр кве, чи ме је ме ђу на род но при-
зна ње и др жав ног ле ги ти ми те та Ср би је де фи ни тив но санк ци о ни-
са но. 1220. год. је опет у Ср би ји и пи ше Но мо ка нон, за ко ник цр-
кве ног и гра ђан ског пра ва, по угле ду и на осно ву ва же ћег рим-
ског пра ва у Ви зан ти ји. Сле де ће го ди не на ста је ње гов „Акт об на-
вља ња све те, исти ни те, пра во слав не ве ре”. У то вре ме Не ма њи ни 
си но ви гра де ма на сти ре – Жи ча, Хво сно, Пећ, Вра њи на, Мај ка 
Бож ја од Сто на. 

1229–1230. је Са ва на хо до ча снич ком по кло ње њу у Све тој Зе-
мљи – ту оста вља срп ске ма на сти ре Акра и Је ру са лим-Си он.

1234. год. се по вла чи са ме ста ар хи е пи ско па а го ди ну да на ка-
сни је је опет у Је ру са ли му, Алек сан дри ји, Ан ти о хи ји и ме ђу мо на-
си ма Си на ја. На по врат ку, при по се ти бу гар ском ца ру Јо ва ну Асе-
ну, у Тр но ву, 14. ја ну а ра. 1236. упо ко ја ва се у Хри сто су Све ти Са-
ва од Ср би је.

Ти ме се до вр ша ва ње гов ово зе маљ ски жи вот и де ло ва ње. Ње-
го во де ло се сва ка ко на ста вља, а је дан бит ни део ње го вог де ла 
смо ми, срп ски на род.

Је зик, ве ра, кул у ра, ра ди ци ја, др жав нос = ро ђе ње јед не на ци је.

3. ПРА ВО СЛАВ НА МИ СТИ КА И ТЕ О ЛО ГИ ЈА НА ПРИ МЕ РУ
СВЕ ТОГ СА ВЕ ОД СР БИ ЈЕ

За раз у ме ва ње све то сав ског на сле ђа, ме ђу тим, при ме ре но је 
осве тли ти не ко ли ко аспе ка та људ ског бо го сло вље ња. При јед-
ном крат ком по ре ђе њу пра во сла вље ња Бо га у обла сти ма из вор-
ног, ис точ ног хри шћан ства с јед не стра не, и по ку ша ја за пад не 
те о ло ги је да до кра ја ра ци о на ли ше Бож ју реч и „пре ве де” је на 
ни во ап со лут ног људ ског раз у ме ва ња, с дру ге стра не, отва ра се 
и мо гућ ност при бли жа ва ња исто риј ском и ду хов ном Све том 
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Са ви. Сва ка ко, и до ње раз ма тра ње ће би ти крат ко и не пот пу но 
јер би и без број не би бли о те ке би ле не до вољ не да де фи ни тив но 
об ра де, а ка мо ли да за кљу че ову те му.

3.1. МО НА ШТВО

Иде ал мо на шког на чи на жи вље ња се на ла зи у Све том Пи сму (Ма-
теј 19, 21, 27, 29) и ту је већ са др жа но основ но пра ви ло хри шћан-
ских аске та – без у слов но след бе ни штво, чи ји је пред у слов раз ре-
ши ва ње фа ми ли јар них ве за и од ри ца ње од свих зе маљ ских до ба-
ра. Апо стол Па вле под вла чи нео п ход ност аскет ског на чи на жи-
вље ња (1. Кор. 9, 25ф) и то је пут ко ји до бро вољ не след бе ни ке во-
ди ка са вр шен ству, ка веч ном жи во ту, ка Не бе ском цар ству.

Ори ген из Алек сан дри је (око 184–254) се сма тра прет ход ни-
ком мо на штва. По ле ген ди, он је ре чи у Је ван ђе љу по Ма те ју (Ма-
теј 19, 12) то ли ко ра ди кал но про ту ма чио да је се сам ка стри рао и 
ти ме оне мо гу ћио се би би ло ка ква ис ку ше ња. За пад на те о ло ги ја 
га сла ви и као оца на уч не те о ло ги је – он ис ти че им пе ра тив от кри-
ва ња на уч не исти не у тра ди ра ним пре да њи ма, сма тра те о ло ги ју 
јед ном прак ти ку ју ћом те о ри јом ве ре и уво ди тек сту ал ну ана ли зу 
и ег зе ге зу Све тог Пи сма у упо тре бу. То се сма тра за чет ком си сте-
ма ти за ци је те о ло ги је у сми слу дог ма ти ке и апо ло ге ти ке.1

Ан то ни је (умро 356.) се сма тра „оцем мо на штва”. Овај 
коптски аске та је про вео свој ере мит ски жи вот из ме ђу Ни ла и 
Цр ве ног мо ра у кон тем пла ци ји и „бор би са де мо ни ма” и ишао је 
љу ди ма са мо ка да је мо ли твом и по стом при пре мао сво је уче ни-
ке, у скла ду са сво јим схва та њем, за сле де ћи сте пен ду хов ног раз-
во ја јед ног ана хо рет ског мо на ха. Епи скоп Ата на си је (295–373) је 
за пи сао ње го во жи ти је и то је пр во де ло ви зан тиј ске ха ги о гра фи-
је уоп ште.2

Па хо ми је (умро 348.) би ра је дан дру ги пут. Он осни ва јед ну 
мо на шку за јед ни цу, са ви ше ку ћа, ко ја је од спољ ног све та одво је-

1. Упо ре ди: H. Görge manns, H. Karpp (Hrsg.): „Ori ge nes. Vi er Bücher von 
den Prin zi pien“. Darm stadt, 1976.

2. Упо ре ди: H. Beck: „Kir che und the o lo gische Li te ra tur im Byzan ti nischen 
Re ich“, München, 1959, S. 267–275.
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на јед ним ви со ким зи дом (Claustrum, ма на стир) и ти ме на ста је 
ки но виј ски вид мо на штва.3

Ва си ли је Ве ли ки (329–379) раз ви ја да ље ки но виј ски кон цепт, 
по зи ва ју ћи се на ре чи из Све тог Пи сма „Сви, ко ји су по ста ли вер-
ни ци, би ли су за јед но и све су за јед но по се до ва ли.” (Апг. 2, 44). 
Он за сту па осни ва ње ве ли ких и је дин стве них ма на сти ра, где се 
све пред у зи ма за јед нич ки.4

Ове три фор ме мо на шког жи во та пре о вла да ва ју и у Ви зан ти-
ји све до по ја ве Те о до ра из Сту ди о на (759–826). Та да до ла зи – 
услед при бли жа ва ња ста во ва ца ра и па три јар ха – до јед не вр сте 
це за ро па пи стич ког угро жа ва ња цр кве не тра ди ци је и, као ре ак-
ци ја на та кав раз вој до га ђа ја, до из у зет ног сна же ња мо на штва, а 
ти ме и до кру ни са ња пра во слав не ми сти ке у иси ха стич ком по-
кре ту на Све том бре гу Ато су.5

3.2 АТОС

Брд ски ла нац на кра ју по лу о стр ва Хал ки ди ки у Егеј ском мо ру је 
ви сок 2 033 м и ду га чак 45 км и по стао је Све ти брег хри шћан ских 
ис ку ше ни ка ве ро ват но мно го ра ни је не го што нам то пр ве две са-
чу ва не цар ске хри со ву ље (Chryso bul loi Lo goi) из Ца ри гра да све до-
че.6 Ове хри со ву ље из 893. го ди не се од но се на цар ску пре су ду у јед-
ном спо ру мо на ха и су сед них сто ча ра, од но сно у спо ру ма на стир-
ских мо на ха и по је ди нач них ере ми та. Ви зан тиј ски цар Јо ван I Ци-
ми скес (969–976) по да ру је овој „Мо на шкој ре пу бли ци” је дан „Тра-
гос”, је дан оп шти ти пик пре ма ко ме се сви ма на сти ри из у зи ма ју из 
ју рис дик ци је над ле жног епи ско па из Хе ри со са и под вр га ва ју ди-
рект но ца ру.7 Углед и ути цај мо на ха са Ато са на ца ри град ском дво-

3. P. Hu ber: „ Das ost kir chlic he Mönchtum.“ „At hos“, Zürich, Fre i burg in Bre-
is gau, 3. Aufl a ge, 1982, S. 32.

4. Ibid, S. 33
5. Упо ре ди: B. Sar to ri us: „Die ort ho do xe Kir che“. In: Die großen Re li gi o nen 

der Welt, Stut tgart, 1985, S. 295.
6. Упо ре ди:  F. Dol ger: „Aus den Schat zkam mern des He i li gen Ber ges“, 

München, 1948. Nr. 47. Та ко ђе: F. Dol ger, J. Ka rayan no pu los: „Byzan ti nische Ur-
kun den le hre, I. Abschnitt: Die Ka i se rur kun den.“, München, 1968.

7. Упо ре ди: H. Hun ger, „Berg At hos – eine ta u sendjähri ge En kla ve der byzan-
ti nischen Kul tur.“ „At hos“, Zürich, Fre i burg, in Bre is gau, 3. Aufl a ge, 1982, S. 9.
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ру је био ве ли ки, ка ко нам све до че раз не да ров ни це и по твр де при-
ви ле ги ја ви зан тиј ских ца ре ва и, ка сни је, срп ских кра ље ва, а број 
тих до ку ме на та је то ли ко ве ли ки да је на ста ла јед на чи та ва на уч на 
ди сци пли на, ко ја се ба ви са мо њи хо вим про у ча ва њем.8 Ка да се 
још узме у об зир да је ви ше мо на ха са Ато са у вре ме око ве ли ког 
„Иси ха стич ког су ко ба” (1341–1351) сто ло ва ло на тро ну ви зан тиј-
ског па три јар ха (Ата на си је од 1289–1293. и од 1303–1310., Иси до-
рос, Ка ли стос И, Фи ло те ос Ко ки нос из ме ђу 1347. и 1376.) он да се 
мо же сте ћи је дан пр ви ути сак о оби му ути ца ја хри шћан ске ми сти-
ке са Ато са на бо го сло вље ње у пра во слав ном све ту.9

Иси ха сти ја (Hesychia), на рав но, ни је би ла је ди на или ап со лут-
но до ми нант на стру ја у окви ру исто ри је пра во сла вља. Упра во по-
сле ве ли ке по бе де и де фи ни тив ног при зна ва ња овог на чи на при-
бли жа ва ња Све др жа о цу од стра не цр кве 1351. го ди не, раз ви ла се 
баш на Ато су иди о рит мич на ма на стир ска ор га ни за ци ја, ко јој су 
кра јем 14. ве ка при сту пи ла сва 22 ве ли ка ма на сти ра на Ато су. То 
„жи вље ње мо на ха по соп стве ном рит му” (уз уки да ње за ве та си-
ро ма штва, пра во на соп стве но ку ва ње и ста но ва ње, итд.)10 је си-
гур но про ти ву ре чи ло иси ха стич ким прин ци пи ма, али је по твр-
ди ло да је Спа си тељ љу де за сло бо ду осло бо дио, да се пут сме тра-
жи ти и на дру ги на чин. Јед на од при лич но ма сив них ре ак ци ја 
пак на уво ђе ње иди о рит ми је је би ло и след стве но осни ва ње ке ли-
ја и ски то ва, где су се ис ку ше ни ци чвр сто др жа ли тра ди ци је.11

Иси ха стич ки по крет се, ме ђу тим, не мо же за о би ћи при по ку-
ша ју  да се схва ти пра во слав на вр ста ду хов но сти јер, као што ће-
мо ви де ти, пра во слав но бо го сло вље ње – за раз ли ку од за пад ног 
хри шћан ства – не по вла чи ни ка кву (ве штач ку, јер од људ ске ру-
ке) гра ни цу из ме ђу ми сти ке и те о ло ги је. Иси ха сти ја („Мир у Бо-
гу”) је на и ме је дан ра ди калaн суп страт ра но хри шћан ске, пра во-
слав не ми сти ке Ис то ка.

8. Ibid, , упо ре ди и F. Dol ger, J Ka rayan no po lus
9. Ibid, , упо ре ди и H. Hun ger
10. Ibid
11. Ibid
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3.3. ИСИ ХА СТИ

Нај ва жни ји из вор по да та ка о иси ха стич кој ми сти ци је Фи ло ка ли-
ја („Љу бав пре ма (ду хов ној) ле по ти”), збир ка нај ва жни јих тек сто-
ва и по у ка зна чај них иси ха ста из ме ђу 4. и кра ја 14. ве ка, ко ју је са 
сво јим уво дом и ко мен та ри ма из дао мо нах са Ато са Ни ко дим 
(1748–1819), у из да вач кој ку ћи Б. Бар то ли у Ве не ци ји. Књи га је на 
За па ду ско ро пот пу но не по зна та, а ма ло број ни ко мен та ри су већ 
зна чај ни по ка за те љи ду хов ног рас ко ла хри шћан ског Ис то ка и За-
па да: „Овај по ку шај (ства ра ња јед ног по уч ног си сте ма аске зе – 
прим. ауто ра) је не у спео, по гла вља се ни жу јед но за дру гим са мо 
у спољ ној фор ми, а на пре до ва ње у рад њи се по сти же вр ло не-
зграп ним пре ла зи ма...”12 На овом ме сту ће мо се, ме ђу тим, за до во-
љи ти са мо јед ном при мед бом, на и ме – аутор гор њег ци та та, K. 
Krum bac her, има исто то ли ко шан си да уђе у су шти ну и кри тич ки 
вред ну је ово де ло као што би их имао је дан мо дер ни аме рич ки ли-
ков ни кри ти чар, спе ци ја ли ста за поп-арт, при по ку ша ју да по 
свом на хо ђе њу вред ну је ико ну Све те Бо го ро ди це Тро је ру чи це.

Пре вод овог де ла на цр кве но-сло вен ски, ме ђу тим, ко ји је ура-
дио и под име ном „До бро то љу би је” из дао бив ши мо нах са Ато са 
Пај сијe Ве лич ков ски, у Пе тро гра ду 1793. го ди не, на и шао је на вр-
ло до бар при јем у Ру си ји, ути чу ћи пре све га на ду хов ни „Ста рец” 
– по крет.13 Из ве штај јед ног лу та ју ћег хри шћан ског про по вед ни ка 
(„Ста рец”) из дру ге по ло ви не 19. ве ка о иси ха стич ној кон тем пла-
ци ји, о мо ли тве ном си ла ску у соп стве ну ду шу и уз ди за њу ка Бо-
гу, об ја вљен је у Ка за њу на Вол ги 1884. го ди не (1968. је усле дио 
пре вод на не мач ки је зик14):

 „До бро то љу би је” сам ку пио за са мо две ру бље и од та да га но-
сим у сво јој тор би по ред Све тог Пи сма. Од тог тре нут ка лу там и 
не пре кид но се мо лим Ису со вом мо ли твом, сла ђом од све га дру го-
га на све ту. Ка да ми услед ле де ног ва зду ха оба ми ру удо ви, по чи-
њем са мо ли твом ср ца и од мах је то пло; ако ме глад му чи, при зи-

12. K. Krum bac her: „Byzan ti nische Li te ra tur geschic hte“. 2 Aufl a ge, München, 
1907, S. 160.

13. Упо ре ди: „Le ben und Schri  en des mol da u ischen Star zen Pa i sij Ve lic kov-
skij“, Mo skau, 1847.

14. R. von Wal ter (Hrsg.): „Aufric hti ge Erzählun gen eines rus sischen Pil gers“ 
Her der-Büche rei, Bd. 36. Fre i burg in Bre i sa gau, 1959., 4. Aufl a ge 1968.
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вам име Ису са Хри сто са че шће и за бо ра вљам на хра ну; ако сам бо-
ле стан (...) по чи њем да ослу шку јем сво ју мо ли тву и не осе ћам ви-
ше ни ка кав бол (...) по сле из ве сног вре ме на сам осе тио да се мо ли-
тва у ме ни не за ви сно од ме не, у мо ме ду ху и мо ме ср цу, са ма од се-
бе по на вља и об на вља, чак и у сну и да је ни шта ви ше не мо же пре-
ки ну ти (...) по сма трај сво је ср це, усред сре ди се на ње га и ње го вом 
рит му при ла го ди мо ли тве не ре чи – Ки ри је елеј зон (...) по сма трај 
ри там свог ди са ња и при ла го ди му мо ли тве не ре чи...”15

Пр во пи сме но све до чан ство о ср жи иси ха стич ке ми сти ке, о 
„Ису со вој мо ли тви” („Мо ли тви ср ца”) оста вио је је дан еги пат ски 
ере мит, Ма ка ри је Ве ли ки (око 300–380/90): „Ка да на шим усна ма 
из го ва ра мо име на шег Го спо да, Ису са Хри сто са, ми се Ње му 
обра ћа мо чи та вим сво јим ода ним ср цем, да би Он ис пу нио наш 
дух и да не би за луд но но си ли Ње го во име у на шим усти ма. Ми-
сли су шта стве но на при зив ’Ки ри је елеј зон’, он да ће Бо жан ско да 
ми ру је у твом сну; там ни обла ци стра сти, ко ји те са ле ћу, оте ра-
ћеш и твој уну тра шњи чо век ће до сти ћи чи сто ту Ада ма, ко ју је 
он по се до вао у ра ју. Бла го сло ве но не ка је име, ко је је Је ван ђе ли-
ста Јо ван на звао: „О Ти, све тло све та, слат ко, ко је ни ка да не пре-
за си ћу је, ти хле бу жи вот ни!”16

Је дан од нај зна чај ни јих ви зан тиј ских ми сти ча ра је био Си ме-
он Но ви Бо го слов (ову ти ту лу је осим ње га, у чи та вој ви зан тиј-
ској исто ри ји, са мо још Гри го ри је из На зиј ан за по нео и то је још 
је дан при мер, ко ли ко је у бо го сло вље њу ис точ ног хри шћан ства 
не до ста ја ла сва ка гра ни ца из ме ђу („ира ци о нал не”) ми сти ке и 
(„ра ци о нал не”) те о ло ги је). Овај ве ли ки бо го слов жи вео је од око 
949–1022. и он ка же: „Од оног да на ка да је чо век, због сво је не по-
слу шно сти, ис кљу чен из ра ја и из кон так та са Бо гом, сте као је ђа-
во моћ да људ ску ду шу до крај њих гра ни ца ду хов но уз не ми ри. Је-
ди но сред ство за шти те је не пре кид на при сут ност Бо га (...) Ова 
бор ба је сми сао свих ве жба ња у вр ли ни, ко ји ма чо век се бе, у сла-
ву Бо га, под вр га ва.”17

15. Ibid; упо ре ди та ко ђе: A. M. Am man SJ: „Die Got tesschau im pa la mi-
tischen Hesycha smus“, Würzburg, 1988; M. Di etz: „Kle i ne Phi lo ka lie, Be le hrun gen 
der Mönchsväter der Ost kir che über das Ge bet. Ein ge le i tet durch Igor Smo litsch.“ 
Ein si e deln, 1956.

16. Ibid, S. 29f
17. Ibid, упо ре ди P. Hu ber
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Сво је скру ше но сла вље ње јед ног но вог чо ве ка, ко ји је то по-
стао кроз жи вље ње хри шћан ске ми сти ке, Си ме он мо же са мо по-
ет ски да из ра зи:

„Уса мљен, не по ме шан са све том,
не пре ста но го во ри са мо са Бо гом,
гле да ју ћи би ва гле дан, во ле ћи би ва во љен;
све тло, не из го вор љи во сјај но је по стао.
Бла го сло вен, осе ћа се још скром ни јим,
иако је бли зу, оста је да ле ко.
О, чу да, чуд ног и нео бја шњи вог.18

Циљ јед ног иси ха сте је гно стич ки до жи вљај Бо га још за вре ме 
ово зе маљ ског жи во та и тај успон ка Ство ри те љу во ди пре ко си ла-
же ња у нај ве ће ду би не соп стве не ду ше, то је „...уса мље но тра же ње 
соп стве ног ’ја’, тра же ње ’Бо жи јег но вог’ у чо ве ку...”19 Јед на озна ка 
за Бо га, ко ју иси ха сти че сто упо тре бља ва ју је „не ма те ри јал но, чи-
сто све тло” док је соп стве на људ ска ду ша ство ре на из „ду хов ног ма-
те ри ја ла”.20 Ула же њем у ду хов ни ма те ри јал сво је ду ше омо гу ћу је 
се унио мyсти ца са Бо гом и ти ме се по ста је део не ма те ри јал ног све-
тла Све др жи те ља.21 Ово фак тич ко Обо же ње чо ве ка је, исто вре ме-
но, са мо по вра так у пр во бит но ста ње „Ми ло сти кр ште ња”, ко ме 
би чо ве чан ство иона ко мо ра ло не пре ста но да те жи.22 Пут ка овом 
ци љу во ди кроз иси ха стич ки на чин жи во та, одво је но од све тов не 
сва ко дне ви це и оста лих љу ди, кроз пост и кро ће ње свог те ла, кроз 
не пре кид но из го ва ра ње Ису со ве мо ли тве (Мо ли тве ср ца).

Је дан иси хаст је скро ман и из у зет но ћу тљив23, спа ва нај ви ше 
5–6 са ти днев но и узи ма хра ну три пу та не дељ но по два обро ка 
– у под не 160 гр. хле ба, ку ва но је ло, и су ше но би ље са во ћем, 2–4 
ча ше во де са ви ном; уве че 80 гр. хле ба, су ше но би ље са во ћем, 1–
2 ча ше во де с ви ном.24

18. Ibid
19. B. Sar to ri us, ibid
20. Упо ре ди: R. Rus he: „Das Se e lenp ne u ma, se i ne Ent wic klung von der Ha uc-

hse e le zur Ge ist se e le“, In: Stu dien zur Geschic hte und Kul tur des Al ter tums, Bd. 18, 
H. 3. Pa der born, 1933.

21. Упо ре ди:H. Le i se gang, „Der He i li ge Ge ist“, Bd. I., Teil I., Le ip zig, 1919, S. 221f.
22. Упо ре ди: A. M. Am man SJ, S. 27–30, ibid.
23. Упо ре ди: G. Men sching, „Das he i li ge Schwe i gen“, Gi e sen, 1926.
24. Упо ре ди: J. Schümmer, „Die altchri stlic he Fa sten pra xis“, Münster/Westf., 

1933, S. 82–164.
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Ису со ва мо ли тва се не пре кид но по на вља све док не пре ђе у 
јед но ста ње би ћа. Ауто ри Цен ту ри је, Ка ли стос II и ње гов са брат 
Иг ња ти је де ле ову мо ли тву на пр ву (ду хов ну) фа зу, ко ју омо гу ћу-
је Све ти Дух и на дру гу (про ду хо вље ну) гно стич ку фа зу.25

С. Бул га ков раз ли ку је три мо ли тве на сте пе на: а) мо ли тву 
усна ма, ко ја зах те ва јед ну из у зет но сна жну во љу и прет по ста вља 
вр ло ве ли ке на по ре, б) ду хов ну или пси хич ку фа зу при ко јој се 
људ ска ин те ли ген ци ја ак ти ви ра и кон цен три ше на име Ису са 
Хри сто са и в) по след њу фа зу, при ко јој се ак тив ном ин тер ак ци-
јом ду ха и ср ца омо гу ћу је мо ли тва без ика квог на по ра.26

Као што је већ на по ме ну то – ово је су бли мат ми сти ке ис точ-
ног хри шћан ства и са мо је дан од пу те ва ко ји во де ка Го спо ду, 
кроз при ме ну прин ци па „пре по знај са мог се бе” (gno ti se a u ton) 
али, без об зи ра на ви ше не го ду жно по што ва ње пре ма овом на чи-
ну жи вље ња Бо жи је ре чи, то оста је је дан људ ски (= не са вр ше ни) 
и не сва ком до ступ ни пут. Јед на сла бост ова квог из бо ра је и од су-
ство слу же ња бли жњем, али и јед на вр ста ели ти зма, јер се ти ме 
no lens vo lens љу ди де ле на оне, ко ји су на пу ту ка са вр шен ству 
(Hesycha xon tes) и на оне, ко ји ма је овај на чин са зна ња ус кра ћен 
(Prak ti koi). Упр кос то ме, не да се пре ви де ти да је ова ра ди кал на 
фор ма тра же ња Бо га од 4. ве ка па до 19. ве ка вр ши ла огро ман ути-
цај на хри шћан ско пра во сла вље. И не са мо то – ка ко ка же K. Bur-
dach: „Ми сти ка За па да је јед на ино стра на биљ ка, по ни кла у ори-
јен ту, са зре ла у Ви зан ти ји, пре са ђе на у Фран цу ску, про ду бље на 
и ре ли ги о зно обо га ће на у Не мач кој.”27

3.4 ТЕ О ЛО ГИ ЈА

У овом де лу по ста је не ми но ван је дан ком па ра тив ни пре глед 
основ них раз ли ка из ме ђу за пад ног и ис точ ног схва та ња те о ло ги-
је. Он не ће би ти ни пот пун ни са вр шен не са мо услед не до стат ка 
про сто ра него и зато што ће пре све га слу жи ти осве тља ва њу бо-
го слов ске уко ре ње но сти Све тог Са ве.

25. Упо ре ди: A. M. Am man SJ, ibid.
26. Упо ре ди: S. Bul ga kov, L’Ort ho do xie, Pa ris, 1932, S. 206–207.
27. P. Hu ber, ibid.
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Пра во слав на кри ти ка те о ло ги је за пад ног хри шћан ства би мо-
гла већ да поч не у вре ме ка да је Ори ген из Алек сан дри је по ста-
вио те ме ље те о ло шке на у ке, да би под ву као уни вер зал но зна че ње 
и ва же ње хри шћан ства у од но су на два ве ли ка иза зо ва сво га вре-
ме на: а) на та да шње грч ко схва та ње, да је ду хов на исто ри ја чо ве-
чан ства до вр ше на и сти гла до вр хун ца (сто га и нео пла то ни зам) 
и б) на став Ри ма да је ње го ва вла да ви на све том не што што је не 
са мо уни вер зал но већ и не про ла зно, де фи ни тив но.28

Од та да се за пад ни те о ло зи не пре кид но тру де да од бо го сло-
вље ња на пра ве јед ну (no lens vo lens – про фа ну) на у ку; да их не ко не 
би слу чај но на звао Ари сто те ло вим „со фи сти ма, ко ји се у слу жби 
ми то ло ги је ба ве Бо гом”, они по ку ша ва ју свим си ла ма да ра ци о на-
ли зу ју Бо жи ју тај ну.29 Нај ве ћи део њих се при кла ња Хе ге ло вом 
прин ци пу „Је ди ни об лик у ко ме исти на мо же да ег зи сти ра је на уч-
ни си стем исте.”30 и ти ме без на де жно упа да ју у клоп ку про све ти те-
ља све та и при ро де, ко је ни ко ни је про све тио и про све тлио у од но-
су на њих са ме. Уме сто да схва те реч Је ван ђе ља као Бо жи ју реч, ко-
ја нам сти же кроз све до че ње ке риг ма ти ча ра, и ко ја је по сво јој при-
ро ди из над сва ког ту ма че ња и пре но ше ња на про фа ни ни во људ-
ског ра зу ма, они по ку ша ва ју да је не ка ко угу ра ју у људ ски „на уч ни 
си стем исти не”; и као да се Хри сто со во „осло ба ђа ње за сло бо ду” чо-
веч јег ро да ни ка да ни је де си ло, Бо жи ја реч се об ја вљу је и тре ти ра 
као за кон, чи ја је пре вас ход на функ ци ја сна же ње ин сти ту ци о на ли-
зо ва ног ле га ли зма за пад них цр кве них ор га ни за ци ја. Тај по ку шај 
ана ли тич ког вред но ва ња не из го вор љи ве ми сте ри је на осно ву на-
уч них за ко ни то сти про све ће ног За па да осу ђу је за пад ну те о ло ги ју 
на са мо две (вр ло не за хвал не) ал тер на ти ве:

а) Те о ло шкој на у ци За па да по ла зи за ру ком да „ис тра жи” Бо-
га. У том слу ча ју, то ни је Бог и то ни је „тео-ло ги ја” већ „јед на-од-
мно гих-дру гих-ло ги ја”. Бу ду ћи да је то без из глед но, оста је са мо 
мо гућ ност да

б) За пад на тео ло ги ја не успе да Бо жи ју ми сте ри ју пре ве де на 
чо ве ков ни во ре флек си је, и та да оп ста је и ова на у ка, али и оста је 

28. Упо ре ди: P. Eic her, „Das kann man nur hi sto risch erklären“. In:  e o lo gie, 
München, 1980, S. 73.

29. Upo re di: H. Bo nitz (Hrsg.), „Ari sto te les, Me taphysik“; 1000a, S. 9, Ham-
burg, 1966.

30. J. Hoff  me i ster: „He gel, Phäno me no lo gie des Ge i stes“, S. 12, Ham burg, 1952.
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оно што је сте – јед на ана ли тич ка, стро го ра ци о нал на ску пи на ло-
гич ки де фи ни са них а не про вер љи вих хи по те за, ко ја је, за хва љу-
ју ћи свом пре ко мер ном осла ња њу на про фа ну ствар ност про све-
ће них на у ка, осу ђе на на ве чи то по на вља ње сво јих не у спе ха.

Си гур но, ско ро не пре мо сти ве те шко ће ко је увек на ста ју ка да 
се срет ну ми сте ри ја и ра цио, ка да се веч но су срет не са исто риј-
ским, ни су спо зна ли ис кљу чи во ду хов ни ци пра во сла вља. Је дан 
од нај ве ћих (и нај ра ци о нал ни јих) за пад них те о ло га свих вре ме-
на, То ма Аквин ски (1225–1274), ме ђу тим, има је дан са свим су про-
тан при ступ овом про бле му,31 у по ре ђе њу са ду хов ним при сту-
пом пра во слав ног бо го сло вље ња: „Услед вре мен ски де тер ми ни са-
не при ро де на ше ег зи стен ци је ми ни смо у мо гућ но сти да не што 
зна мо о то ме шта је та ду хов на ствар ност – не са мо да то не мо же-
мо да зна мо пу тем при род ног са зна ња већ ни пу тем От кро ве ња 
(...) пут на из ла ску из на ше чул не обла сти нас не во ди ка не ма те-
ри јал ној ствар но сти (Бог и ан ђе ли); на ма је са мо по зна то да они 
је су, али не и шта су.”

Шта, ме ђу тим, ну ди пра во слав на те о ло ги ја осим ове, не сум-
њи во, оштре и раз гра ни ча ва ју ће кри ти ке?

„Ка да се ис точ на хри шћан ска ду хов ност озна ча ва као „ми-
стич на те о ло ги ја”, он да се не ра ди о не ка квом тра же њу јед не сен-
ти мен тал не ми сти ке – ко ја би упу ћи ва ла на не до ста так ду хов не 
рав но те же – већ са мо за то јер то ни ка да ни је јед на ап стракт на те-
о ло ги ја ко ја опе ри ше пој мо ви ма, већ јед на кон тем пла тив на те о ло-
ги ја ко ја уз ди же дух до ствар но сти, ко је пре ва зи ла зе мо гућ но сти 
људ ског по и ма ња...”32

Ово је јед на вр ста де фи ни ци је и, исто вре ме но, из раз ду бо ког 
по ве ре ња и вер но сти јед ном прин ци пу, ко ји од би ја да се под врг-
не би ло ка квој чо ве ко вој (у овом слу ча ју – на уч ној) „вла сти над 
де фи ни ци ја ма”. Сва ка ко – и ов де се вр ши дис тан ци ра ње од оних 
Ари сто те ло вих „со фи ста, ко ји се у слу жби ми то ло ги је ба ве Бо-
гом” али се исто та ко су штин ски од би ја мо гућ ност да се тео-ло ги-
ја ре ду ку је на ни во јед не ана ли тич ке на у ке. По ла зе ћи од то га да 

31.  o mas von Aqu in, „Ex po si tio su per li brum Bo et hii de Tri ni ta te Rec.“, q 6, 
a.3, r.1–2, B. Dec ker, Le i den, 1955.

32. B. Sar to ri us, ibid. Упо ре ди и: W. Lossky, „Die mystische  e o lo gie der mor-
genländischen Kir che“, Graz, 1961.
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је Бог из над ни воа ма ко ли ко про све ће ног људ ског ра зу ма, ре ше-
ње се тра жи у ак ти ви ра њу јед ног ви шег ни воа људ ске ду ше. То 
кон крет но зна чи да се пра во слав ни на чин бо го сло вље ња не ба ви 
за луд ним по ку ша ји ма да осве до че ну Бо жи ју реч „пре ве де” на но-
во вре ме но-ра ци о нал ни људ ски је зик и не ка ко ука лу пи у тре нут-
но ва же ћи „на уч ни си стем исти не”, већ се од лу чу је за раз вој јед-
не лич не и соп стве не спо соб но сти и отво ре но сти за оно што чо-
век зо ве „ми стич ним”, а у на ди да ће Бо жи јом ми ло шћу по ста ти 
до сто јан уче шћа у Не из го вор љи вој тај ни.

В. Ло ски ка же: „Тра ди ци ја Ис точ не Цр кве ни ка да ни је пра ви-
ла јед ну раз гра ни ча ва ју ћу раз ли ку из ме ђу ми сти ке и те о ло ги је, 
из ме ђу јед ног лич ног ис ку ства Бо жи је тај не с јед не и цр кве них 
дог ми с дру ге стра не (...) Јед на дог ма фор му ли ше и уоб ли ча ва јед-
ну исти ну, ко ја нам се от кри ла, али та исти на се од но си на јед ну 
не ис тра жи ву ми сте ри ју. Сто га ми мо ра мо да жи ви мо ту дог му та-
ко да ни у ком слу ча ју не по ку ша ва мо да ту ми сте ри ју при ла го ди-
мо на шем на чи ну раз у ме ва ња, већ на про тив – ми мо ра мо да по-
ку ша мо да су штин ски из ме ни мо са ми се бе, да из ме ни мо свој 
дух, сво је уну тра шње би ће и да га учи ни мо спо соб ним за ми стич-
ни до жи вљај. Те о ло ги ја и ми сти ка се ме ђу соб но по др жа ва ју и до-
пу њу ју и не мо гу ће је за ми сли ти јед ну без дру ге. Ми стич ни до жи-
вљај је лич на при ме на са др жа ја за јед нич ке ве ре; те о ло ги ја је об-
лик из ра жа ва ња оно га, што је до ступ но ис ку ству сва ко га чо ве ка, 
а што слу жи до бру свих.”33

На гла ша ва се, да кле, при о ри тет ми стич ног у од но су на на уч-
но, а ана ли за и ло ги ка уста ље не и при зна те на уч не ме то до ло ги је су 
на спо ред ном ко ло се ку, усту па ју ме сто ин ту и тив ном ве ру ју ћем 
стре мље њу ка све о бу хват ној син те зи. Те о ло ги ја је нео п ход на фор-
ма из ра жа ва ња ве ре али фор ма из ра жа ва ња те о ло ги је је при мар но 
за ви сна од ин ди ви ду ал ног ми стич ног ис ку ства при тра же њу бли-
зи не Ство ри те ља а не од „не по гре ши во сти” цр кве них дог ма ти ча-
ра. Ти ме се те о ло ги ја – ко ја иона ко ни је у ста њу да об ја сни ви шу, 
ду хов но-са крал ну ствар ност – све сно оста вља на јед ном ни жем 
ни воу ре флек си је ствар но сти, та мо где су је зик и ар гу мен ти људ-
ског ра зу ма за јед нич ко до бро свих, па и ате и стич ких на у ка.

33. W. Lossky, ibid.
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Ни је, зна чи, нео че ки ва но да пра во слав на те о ло ги ја по сма тра, 
на при мер, чу да као не што ре ал но, као знак и до каз на кло но сти 
Бо га ка иза бра ни ма и ни ка да не би до шла на по ми сао да је дан од-
го ва ра ју ћи из ве штај о то ме на зо ве „... ре ли ги о зне иде је у исто риј-
ским ха љи на ма...” од но сно да „...бу ду ћи да та кви из ве шта ји про-
ти ву ре че здра вом ра зу му, они се мо ра ју по сма тра ти као не ис то-
риј ски...” (B.D.F Strauß).34 За јед ног пра во слав ног хри шћа ни на, 
ме ђу тим, ми стич на ви зи ја ни је раз лог да поч не на пор ну ег зе ге зу, 
већ је то Бо жи јом ми ло шћу на ста ли мост из ме ђу нат при род ног и 
при род ног, ко ји се оства рио за хва љу ју ћи си ла ску иза бра ни ка у 
ду би ну соп стве не ду ше. То зна чи – исто као што је јед на сли ка за 
по сма тра ча пре све га уну тарња про јек ци ја спољ не ствар но сти, 
та ко је и ви зи ја, у су шти ни, спољ на про јек ци ја Бо жи јом све тло-
шћу ис пу ње не уну тарње ствар но сти.

Јер Бо жи је све тло чи сти од гре ха35 и „...мо же се де фи ни са ти 
као ви дљи ви ка рак тер Бо жи јег, енер ги је од но сно ми ло сти у ко јој 
се Бог об зна њу је...”36 Све ти Ми тро фан се мо ли:

 „Из Те бе те че и све тли бо жан ски без да ис тек не, о Оче, као 
све тло од све тла не про мен љи ви Син, из Те бе из ла зи и Дух, бо жан-
ско све тло (...) Ти си из вор и ко рен, као Отац исто вре ме но у Си ну 
и Све том Ду ху пра ра злог. До пу сти и мом ср цу да ки пи тро сун ча-
ним све тлом и осве тли га уче шћем у Све тлу, ко је обо жу је...”37

Си ме он Но ви Бо го слов раз ли ку је три фа зе на пу ту ка (ми-
стич но усло вље ном) са вр шен ству: 1) По сма тра ње ства ри фи зич-
ке при ро де, 2) по сма тра ње соп стве не ду ше, ко је са мо Бо жи ја све-
тлост омо гу ћу је и 3) су срет ду ше са Бо гом, unio mysti ka.38 Под се-
ти мо се још јед ном – Си ме он је био је дан од укуп но дво ји це љу ди 
у ви зан тиј ској исто ри ји, ко ји су у свом име ну но си ли на зив те о-
ло га и – ис ка за но пра во слав ним на чи ном бо го сло вље ња – он је 
сва ка ко био ус пе ла син те за те о ло ги је и ми сти ке.

34. H. Con zel mann, A. Lin de mann: „For mgeschic hte in den synop tischen 
Evan ge lien“, In: Ar be it sbuch zum Ne uen Te sta ment, Tübin gen, 1985.

35. Упо ре ди: M. Vil ler, K. Rah ner, „Aske se und Mystik in der Väter ze it“, Fre i-
burg in Bre is gau, 1939.

36. W. Lossky, ibid.
37. Из: E. Benz, „Ge ist und Le ben der Ost kir che“, S. 51, Ham burg, 1957.
38. Упо ре ди: H. M. Bi e der mann, „Das Men schen bild bei Symon d. Jünge ren, 

d. N.  .“, Würzburg, 1949.
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По ку шај мо да на још јед ном мо ли тве ном при ме ру (су шти на 
и зна чај „Бо жи јег све тла”) по ја сни мо раз ли чит од нос пре ма те о-
ло ги ји на Ис то ку и За па ду. Пр ва мо ли тва по ти че од нај зна чај ни-
јег ри мо ка то лич ког те о ло га То ме Аквин ског:

„Не из го вор љи ви Ство ри те љу (...) Ти, ко ји си исти ни ти из вор 
све тла и му дро сти и ко га зо ву Пра по че так, про жми, мо лим ти се, 
но ћи мо га ду ха зра ком Тво је ја сно сти, оте рај дво стру ку та му у ко-
јој сам ро ђен – не зна ње и грех. Ти, ко ји чак и де ци да ру јеш је дан 
ра зу мљив го вор, по да ри мо јим усна ма по част Твог бла го сло ва. 
Дај ми оштри ну ин те ли ген ци је, ка па ци тет до брог пам ће ња, ла ко-
ћу и уме шност у уче њу, суп тил ност у ту ма че њу и све о бу хват ну 
ми лост го во ре ња. До ве ди по че так у ред, во ди на пре дак, ис пу ни 
крај. Кроз Хри сто са, на шег Го спо да, амин.”39

Дру га мо ли тва по ти че из ве чер ње мо ли тве (Her spe ri nos) пра-
во слав ног бо го слу же ња:

„Ра до сно све тло све те ле по те бе смрт ног Оца на не бу, све тог 
и бла же ног, о Ису се Хри сто се! До спев ши до за ла ска сун ца, гле да-
ју ћи све тло ве че ри, сла ви мо Оца и Бо га и Све тог Ду ха. Див но је 
сла ви ти Те бе срећ ним гла сом за сва вре ме на, Бо жи ји Си не, Ти ко-
ји да ру јеш жи вот, због че га Те чи та ва Ва се ље на сла ви.”40

Раз ли ка у мо ли тви је, не сум њи во, ди ја ме трал на – Хе спе ри-
нос срећ но и смер но сла ви све тлост Све др жи те ља и из ра жа ва за-
хвал ност за дар не пре су шне ово зе маљ ске ра до сти жи во та у Хри-
сто су. То ма Аквин ски смер но али не мир но мо ли Бо жи ју све-
тлост за да ро ве ра зу ма и ин те лек та, за бо ље ово зе маљ ско, за бо ље 
лич но и за бо ље ра ци о нал но. Сли ко ви то ре че но – уко ли ко би се 
из ње го вог го во ра укло ни ли вер бал ни хри шћан ски атри бу ти, он-
да би ње го во сло во мо гло да се схва ти и као мол ба јед ног про све-
ће ног на уч ни ка у тре ну тој ства ра лач кој кри зи, ко ји пред со бом 
из не на да ви ди Ала ди но ву лам пу. Са ста но ви шта јед ног пра во-
слав ног вер ни ка – а реч ни ком про све ће ног За па да фор му ли са но 
– ов де се ра ди о јед ној ма ни фе ста ци ји пост ху ма ни стич ког за пад-
но е вроп ског ин те лек ту а ли зма, ко ји са мо у од но су на са мог се бе 
ни је сти гао да се про све ти. Да би се из бе гли не спо ра зу ми – овим 

39. Упо ре ди: W. Re ich (Hrsg.), „ o mas von Aqu in, Ge be te“ Lat.-dutsch, S. 10, 
Zürich, 1962.

40. P. Hu ber, „Die ort ho do xe Li tur gie“ In: At hos, S. 298, ibid.
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се не по ста вља у пи та ње ве ра и те жња ка Го спо ду од стра не То ме 
Аквин ског, већ се са мо илу стру је об у хват ност ра ци о на ли стич ке 
клоп ке, у ко јој се на шла за пад на те о ло ги ја.

Ме та фо рич ки по сма тра но, са тач ке гле ди шта пра во сла вља, и 
пра во слав на и за пад на те о ло ги ја се од са мог по чет ка на ла зе пред 
ско ро не про ла зном ка пи јом Бо жи је тај не. За пад на стру ја се од лу чу-
је за је дан му ко трп ни успон, ко ји во ди кроз без број не кри ви не и по-
се јан је те шко про ла зним пре пре ка ма, и све то са мо да би јед ном 
схва ти ла да се на кра ју опет на шла пред истом ка пи јом, пред ко јом 
ње на ис точ на се стра у мо ли тве ној кон тем пла ци ји ну ди Све ви-
шњем свој по зи тив ни од го вор на ми лост Ње го ве по ну де спа се ња.

Са тач ке гле ди шта за пад не те о ло ги је пак, ов де би ве ро ват но 
би ло при ме ре но за пи та ти се – да ли овај став пре све га илу стру-
је ре гре сив ну ста тич ност пра во сла вља, на ив ност у од но су на ак-
ту ел не иза зо ве вре ме на и до бро вољ но са мо и зо ло ва ње од оп штег 
трен да све тов ног на прет ка? Мој лич ни од го вор би био – при ово-
ме се пре ра ди о јед ном не ми нов ном три јум фу му дро сти над на-
уч но шћу. Но, као што је већ ре че но, ди ску си је на ову те му би мо-
гле да ис пу не без број не би бли о те ке и циљ овог крат ког екс кур са 
је пре вас ход но да се омо гу ћи не што ви ше раз у ме ва ње за ду хов ну 
по стој би ну Све тог Са ве.

3.5 УНИ ВЕР ЗАЛ НОСТ И ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НОСТ СВЕ ТОГ СА ВЕ

Исто риј ски, те о ло шки и – услов но ре че но – ху ма ни стич ки Све ти 
Са ва при па да  ви зан тиј ском на сле ђу пра во слав не хри шћан ске 
тра ди ци је. Услов на при пад ност ху ма ни стич ком аспек ту ви зан-
тиј ског на сле ђа про из и ла зи, ка ко ће мо уско ро ви де ти, ка ко из ње-
го ве уни вер зал но сти та ко и из ње го ве ин ди ви дуал но сти.

Што се ти че ње го ве те о ло шке ори јен та ци је, у ње го вој за о-
став шти ни би по тра га за ег зе гет ским рас пра ва ма за пад ног ти-
па би ла, на рав но, уза луд на. Јер ис тра жи ва ње сми сла хер ме не у-
ти ке, раз ли ка у зна че њу пој мо ва „са зна ње” и „раз у ме ва ње”, да 
ли је ра но хри шћан ство не из ме ње но пре у зе ло ста ро је вреј ску 
фор му док со ло ги је или пак да ли је фор мал но-исто риј ска ана ли-
за у ста њу да раз ли ку је „ре дак ци о нал не” од „тра ди ци о нал них” 
де ло ва у јед ном си ноп тич ком Је ван ђе љу – то је, као што смо ви-
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де ли, пре вас ход но ствар (за пад не) те о ло ги је, ко ја се при мар но 
ба ви пој мо ви ма а не ствар (ис точ не) те о ло ги је, ко ја је си гур но 
отво ре на за исто риј ска са зна ња, али ко ја пре све га кон тем пла-
тив но „...уз ди же дух до ствар но сти, ко је пре ва зи ла зе мо гућ но-
сти људ ског по и ма ња...”

Исто та ко, у ње го вој за о став шти ни не ма ни ком пен ди ју ма 
прак ти ко ва ња аскет ске ми сти ке, не, ње гов је зик је сте био го вор 
ми стич не те о ло ги је пра во сла вља, али то ни ти је пут ана ли зе (већ 
син те зе), ни ти ра ди кал на ис кљу чи вост по је ди на ца мо же да има 
пред ност над хар мо ни јом са бор но сти.

Јер пра во слав на те о ло ги ја не до зво ља ва се би ре дук ци ју на ни-
во јед не од на у ка (већ сма тра се бе чу ва ром и но си о цем јед не кроз 
Бо жи ју све тлост на ста ле му дро сти), ни ти се сво ди на ми стич но 
ин ди ви ду ал но оту ђе ње од све та. Исто вре ме но, њен за да так је 
прак тич но ста ра ње да се свакодневно живи по Бож јој ре чи у сва-
ко дне ви ци (Ort ho do xie/Ort ho pra xie), али ње но схва та ње соп стве-
не уни вер зал но сти по кри ва не са мо са крал не обла сти ду хов ног 
ства ра ла штва љу ди (ли тур гиј ска по е зи ја, фре ско сли кар ство или 
ико но пи са ње) већ и кре а тив ност у обла сти тзв. све тов не кул ту ре 
и умет но сти (књи жев ност, итд.).

Ово по ла га ње пра ва пра во слав не те о ло ги је у Ви зан ти ји на 
све обла сти ду хов ног ства ра ла штва је, зна чи, на ста ло као им пе ра-
тив соп стве ног схва та ња свог уни вер зал ног ка рак те ра али је, 
исто вре ме но, но си ло у се би кли цу по зи тив ног – јер ин ди ви ду ал-
ног и са мо свој ног – раз во ја не-ви зан тиј ских на ро да у обла сти 
ути ца ја Ца ри гра да. Узрок ле жи у јед ном ин те ре сант ном па ра док-
су ви зан тиј ске тра ди ци је, у јед ном не ми нов ном ан та го ни зму из-
ме ђу уни вер за ли зма др жа ве и Цр кве, из ме ђу по ли тич ке иде о ло-
ги је и пра во слав не те о ло ги је. Све ти Са ва, ко ји је у се би не сум њи-
во об је ди ња вао осо би не и ду хов ни ка и др жав ни ка, ис прав но је 
схва тио и вред но вао ову кон сте ла ци ју од но са.

У че му се са сто јао тај па ра докс?
Уни вер за ли зам ви зан тиј ске др жа ве је под ра зу ме вао, као и у 

сва ком дру гом по ли тич ком ап со лу ти зму, агре сив ност и не то ле-
рант ност, угње та ва ње сво јих по да ни ка и још ви ше оних дру го-
род них, на сил но из ра бљи ва ње, аси ми ла ци ју и на ме та ње сво је 
кул ту ре и свог иден ти те та. Је дан ап со лу ти стич ки по ли тич ки си-
стем је у нај ве ћој ме ри за ин те ре со ван за обес пра вље ну по да нич-
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ку или од ње га у што ве ћој ме ри за ви сну ма су љу ди, по мо гућ ству 
без ика квих на ци о нал них, со ци јал них или кул тур них аспи ра ци-
ја и ам би ци ја.

Уни вер за ли зам пра во слав не те о ло ги је, ме ђу тим, ис по ља ва 
се на ду хов ном по љу и пре ко ра чу је по сто је ће – на ци о нал не, по-
ли тич ке, со ци јал не – гра ни це без упо тре бе си ле. Тај уни вер за-
ли зам об је ди њу је и из јед на чу је, про све ћу је и да је. То се не од но-
си са мо на област бо го сло вље ња у ужем сми слу ре чи већ и на 
фи ло со фи ју, ети ку, ди дак ти ку, пе да го ги ку, умет ност, књи жев-
ност, зна чи на све оно што са чи ња ва – ин ди ви ду ал ни и ко лек-
тив ни – кул тур ни иден ти тет љу ди. Не што но во од стра не људ-
ског ду ха је увек са мо је дан но ви об лик у ко ме се Бог об зна њу је. 
Ду хов ни са др жај јед ног но вог – те о ло шког, сли кар ског или књи-
жев ног – де ла је исти ни ти ји и ва жни ји од са мог де ла, ко је је 
иона ко увек са мо да ле к и сла бача к од бле сак пр во бит ног ства ра-
лач ког чи на.41

Сход но то ме, не ва жан је и прин цип аутор ства, јер је аутор 
увек во ђен од јед не ви ше си ле и ре зул тат ње го вог тру да је са мо 
јед на фор ма, јед на спо љна ви дљи вост, је дан од сјај ап со лут ног Би-
ћа. Од нос из ме ђу не до сти жног Би ћа (уну тарња исти на), ко је се 
на ла зи у сва ком умет нич ком де лу, и из гле ду тог де ла (људ ски на-
чин из ра жа ва ња) не сме да се ис по љи у јед ном не по мир љи вом ду-
а ли зму, и тек ка да до ђе до јед ног мо ни стич ког ста па ња ове две 
ком по нен те, тек по успе шној син те зи та два кон сти ту тив на еле-
мен та, сме аутор да се сма тра из вр ши те љем Бо жи је во ље. Тек та-
да чо век схва та да он кроз свој труд не мо же да от кри је исти ну, 
већ да се исти на са мо са ма мо же об ја ви ти кроз ње го во де ло и то 
учи и во ди пра вој скром но сти.

Ико но пи са ње про ду бљу је ову функ ци ју син те зе у од но су ико-
не и по сма тра ча. Ико не се, по пра ви лу, ства ра ју дво ди мен зи о нал-
но, јер она по ве зу ју ћа про стор на ду би на, она тре ћа ди мен зи ја на-
ста је пр во у ду ши по сма тра ча. Је дан ва жан раз лог не до стат ка 

41. Упо ре ди: Д. Бог да но вић, „Срп ска књи жев ност на пу те ви ма са мо стал-
ног ства ра ња“. У: „Исто ри ја срп ског на ро да, с. 328–341, Бе о град, 1981. Та ко ђе: 
Ђ. Три фу но вић, „На црт за по е ти ку ста ре срп ске књи жев но сти“, Ана ли Ма ти-
це срп ске, 397. Та ко ђе: Д. С. Ли ха чов, „По е ти ка ста ре ру ске књи жев но сти“, Бе-
о град, 1972.
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игре све тло сти и сен ки је по сту лат, да све тлост увек до ла зи од Бо-
га и да је чо век не мо же сво јом ру ком ство ри ти.42

Књи жев ност је пак до дат но обо га ће на прин ци пом „би блиј-
ско-хри шћан ске исто рич но сти”, јед ном ме та-ка те го ри јом исто-
риј ско-на уч не за ко ни то сти. То зна чи да аутор не од ла зи ду хом у 
про шлост да би по том од ре ђе не до га ђа је или јед ну вре мен ску епо-
ху – кроз свој след стве ни ис каз, ис тра жи ва ње, пи са ње – по ста-
вио у од нос са сво јом са да шњо шћу, са сво јом тре нут но ак ту ел-
ном да на шњи цом. По ла зна тач ка у раз ми шља њу је да су све ма ни-
фе ста ци је људ ског ду ха, сви об ли ци ис по ља ва ња људ ског би ћа де-
ло ви јед не је дин стве не це ли не, и ти де ло ви су по ве за ни не са мо 
син хро но – на јед ном истом вре мен ском ни воу – већ и ди а хро но 
(вер ти кал но) кроз чи тав ток вре ме на. Овај ди а хро но-исто риј ски 
иден ти тет свих љу ди омо гу ћу је јед ну ме та фи зич ку не га ци ју фак-
то ра „вре ме”: све се де ша ва у јед ној веч ној са да шњи ци, по јам про-
шло сти по ста је јед на са мо услов на (ду хов но усло вље на) ка те го ри-
ја, по ста је са да шњост. Ти ме ко му ниц ка ци ја са про шло шћу по ста-
је не по сред на и ду хов на, кон крет но (фи зи кал но) се ап стра ху је, 
исто риј ско по ста је су пра – од но сно ме та-исто риј ско.43

Ово ста ње ду ха има за циљ да по ку ша при бли жа ва ње ап со-
лут ном и без вре ме ном Би ћу, отва ра ње ду ше за ни чим усло вље ну 
и ни чим за слу же ну Бо жи ју ми лост, при ла же ње по тврд ном од го-
во ру на љу бав Ство ри те ља пре ма ство ре ном.

Ја сно је, да кле, да је овај ви зан тиј ски ци ви ли за циј ски па ра-
докс – др жав ни ауто крат ски уни вер за ли зам с јед не и отво ре ни 
ре ли ги о зно-кул тур ни уни вер за ли зам Пра во слав не Цр кве, с дру-
ге стра не – мо рао да се с вре ме ном раз ви је на ште ту др жав ног ре-
зо на Дру гог Ри ма. Пра во слав на те о ло ги ја је, зна чи, и стра ним па 
чак и пре ма Ви зан ти ји не при ја тељ ски на стро је ним на ро ди ма до-
след но при зна ла пра во „...да у окви ру соп стве них ауто ке фал них 
Цр кви оства ре мо рал ни за кон хри шћан ске ве ре (...) да сво јим уче-
шћем у ли тур гиј ском жи во ту – ко ји не по зна је ни ка кве гра ни це 
– ак тив но са ра ђу ју при ства ра њу јед ног хри шћан ског чо ве ка...” а 
то је не ми нов но под ра зу ме ва ло и да сви уче ству ју ћи на ро ди у тај 

42. Упо ре ди: K. We it zmann, M. Chat zi da kis, S. Ra doj cic, „Die Iko nen – Si nai, 
Gri ec hen land, Ju go sla wi en“, He rrsching, 1980.

43. Упо ре ди: Д. Бог да но вић, ibid.
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про цес уне су и еле менте свог спе ци фич ног иден ти те та „...је зик, 
пи смо, мен та ли тет, на род ну тра ди ци ју, исто ри ју, ет нич ко-на ци о-
нал не осо би не, др жав ност...”44

Др жав ник Све ти Са ва је пре по знао ову ам би ва лен ци ју и ис-
ко ри стио ју је (гра де ћи срп ски вер ски, кул тур ни и на ци о нал ни 
иден ти тет а ти ме и срп ску др жав ност), а да при том пра во слав ни 
те о лог Све ти Са ва ни јед ном није на пу стио прин ци пе пра во слав-
не те о ло ги је. Тим сво јим чи ном он је по ка зао сво ју уни вер зал-
ност и, исто вре ме но, кру ни сао свој ин ди ви ду ал ни ово зе маљ ски 
пут ка Све др жи те љу.

Ако се још јед ном крат ко под се ти мо ње го вих би о граф ских 
по да та ка, он да ће нам чи ње ни ца ње го вог тро стру ког од ри ца ња 
још ви ше при бли жи ти до след ну син те зу уни вер зал но сти и ин ди-
ви ду ал но сти ње го ве из у зет не по ја ве:

а) у сво јој се дам на е стој го ди ни он се од ри че – су прот но во љи 
сво јих ро ди те ља и свог окру же ња – угод ног све тов ног жи во та јед-
ног мла дог пле ми ћа и од ла зи на Атос;

б) по сле ско ро две де це ни је кон тем пла тив ног по све ћи ва ња 
Бо гу он се од ри че мо на шког ми ра и окре ће се иза зо ви ма спољ-
њег све та, по све ћу је се у од суд ним тре ну ци ма свом на ро ду и ње-
го вим ис ку ше њи ма;

ц) по до вр ше ном де лу од ри че се до сто јан ства пр вог срп ског 
ар хи е пи ско па и не сум њи вог уче шћа и у др жав ним по сло ви ма и 
вра ћа пре те жно ду хов ном.

Ове раз ли чи те фа зе, ко је на пр ви по глед из гле да ју као ра ди-
кал не про ме не жи вот ног ста ва Све тог Са ве, нај бо љи су до каз ње-
го вог кон се квент ног жи вље ња Бо жи је ре чи. Он је чвр сто ста јао 
на ста но ви шту пра во сла вља да се, на и ме, тра же ње при сту па Бо-
жи јој тај ни по сти же ин ди ви ду ал но-ми стич ним а не оп ште-ра ци-
о нал ним пу тем али, исто вре ме но, ње го во де ло ва ње у спољ ном 
све ту је ви ше не го ра ци о нал но и оме ђе но са мо хри шћан ском ети-
ком и мо ра лом. Све ти Са ва је, да кле, био и остао ова пло ће ње пра-
во слав ног по сту ла та хар мо нич не син те зе, и ако би се чо век усу-
дио да ње гов жи вот из ра зи јед ним је ди ним прин ци пом, он да би 
исти мо гао да гла си:

44. Ibid
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Бо жи ју реч сло бод но и ин ди ви ду ал но жи ве ти – за јед ни ци не-
се бич но слу жи ти.

4. ЗА КЉУЧ НО РАЗ МА ТРА ЊЕ

По сле овог крат ког и, на рав но, из мно го раз ло га не пот пу ног исто-
риј ског пре гле да де ло ва ња и де ла Све тог Са ве и вр ло ла кон ског 
ула же ња у раз ма тра ње ње го вог ду бо ког ду хов но/бо го слов ског 
зна че ња и зна ча ја, на ме ће се је дан је ди ни мо гу ћи за кљу чак: оно за 
шта је нај бр же еман ци по ва ном на ро ду Бал ка на оног вре ме на (пре-
та па ње гру пе пле ме на у је дин стве ну бу гар ску на ци ју) би ло по-
треб но мно го му дрих и уче них гла ва, ге не ра ци је спо соб них, енер-
гич них вла да ра и не ко ли ко сто ти на го ди на – то је за Ср бе ура дио 
мал те не је дан је ди ни чо век за вре ме јед ног крат ког ово зе маљ ског 
жи во та –кроз ње го во де ло Ср би су о са ли на род. Под се ти мо се 
– ве ра, је зик, кул ту ра, тра ди ци ја, др жав ност у не за ви сно сти, прав-
ни и со ци јал ни си стем вред но сти – о је за ду жби на Св. Са ве.

Ка ко се то де си ло? Јед но чу до? Да, ако је чу до не у мора н рад 
на оп штем до бру, са мо и зга ра ње на на род ном по слу, ако је по моћ 
бли жњем и даљ њем ва жни ја од це па ња дла ке на дво је и на тро је... 
ако су прин ци пи ве ра, на да и љу бав...

Ве ра, је зик, кул ту ра, тра ди ци ја са бор но сти, др жав ност у не за-
ви сно сти, прав ни и со ци јал ни си стем вред но сти, ети ка жи вље ња 
– то је, да кле, за ду жби на Све тог Са ве. Ми смо тај на род и за ду-
жби на Све то га и са мо од нас за ви си да ли ће мо би ти спо соб ни да 
се сло жи мо и обо жи мо, да оте ра мо мрак из ср ца и зло са пра га, 
да ли ће мо смо ћи сна ге да по ста не мо и оста не мо до стој ни Све то-
са вља сво је исто ри је.

Јер то је исто ри ја о ства ра њу и гра ђе њу, о на род ној са бор но-
сти и жи вље њу исти не. Са зна ње је пре те ча зна ња а зна ње је пре-
по зна ва ње и усва ја ње са др жа ја и су шти не. То је оно што је онај 
укле ти из гна ник ду ха, Си нан-па ша, слу тио ка да је Све те мо шти 
на Вра ча ру спа љи вао – ко уни шти Све тог Са ву у Ср би ма, тај им 
је ду шу иш чу пао, и он да је тај на род и од смр ти мр тви ји, он да је 
Спа си тељ – за Ср бе – уза луд при хва тио свој крст... Оста ви мо се 
да кле, ко нач но, јед ног и стра ху ју ћег би ти са ња од са мог чи на ро-
ђе ња па до пред о дре ђе ног ра сто ја ња са ово зе маљ ским, вра ти мо 
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се од нас ста ри јем и мла ђем жи вље њу по за ко ни ма ду ха веч но-
сти, по ама не ту и на сле ђу Све тог Са ве.

За кључ но – жа ло сна је чи ње ни ца да и мно ги Ср би ни до да на-
шњег да на ни су схва ти ли оно што је зли и не моћ ни Си нан-па ша 
још дав не 1594. спо знао, на и ме – ко успе да уни шти Св. Са ву у Ср-
би ма, тај им је успе шно пу цао у ду шу, тај их је ко нач но ра ср био.

На сре ћу, то до да нас ни ко ме ни је за и са по шло за ру ком.
А сви зна мо да је би ло и да има и ису ви ше мно го по ку ша ја да 

се Ср би ра ср бе – пер ма нент но агре сив ни про зе ли ти зам, раз не 
фор ме уни ја ће ња и тзв. по кр шта ва ња са За па да, без бо жни ко му-
ни зам у те о ри ји са За па да а у прак си са Ис то ка; у по след ње вре ме 
се ти по ку ша ји уни вер зал ног пра жње ња и ро бот ског уни фор ми-
са ња ду ша зо ву мон ди ја ли зам, ана ци о на ли зам, хе до ни стич ки ма-
те ри ја ли зам, сек та штво, итд.

Да, срп ско Све то са вље је се че но на Ко со ву по љу, спа љи ва но 
на Вра ча ру, на би ја но на ко лац по Шу ма ди ји и Ме то хи ји, по та па-
но по лу ме се цом и цр ве ном зве здом у бо сан ским и цр но гор ским 
кр ше ви ма, ба ца но у хер це го вач ке без да не и ја ме, кла но у Ја се нов-
цу и Ја дов ну, го ре ло са Пећ ком па три јар ши јом, ка ме но ва но у Срп-
ској Кра ји ни, бом бар до ва но и ра ке ти ра но у свим срп ским зе мља-
ма и... Све то са вље и да ље жи ви.

Крај ње је вре ме да и ми ко нач но схва ти мо оно што су сви не-
при ја тељ ски рас по ло же ни ту ђин ци ра ни је или ка сни је схва ти ли 
– ни ка кве Осман ли је и ни ка кви про зе ли ти, ни ка кве уста ше, ни-
ка кви ко му ни сти и ни ка кви ба ли сти и те ро ри сти, ни ка кви муxа-
хе ди ни и ни ка кви агре со ри би ло ког „Но вог свет ског по рет ка” 
нас не мо гу уни шти ти. Са мо ми са ми од лу чу је мо да ли ће мо до-
зво ли ти да нас оп хр ва зло, да ли ће мо се са мо у би лач ки од ре ћи 
сво је ве ре, сво јих ко ре на и свог све то сав ског бла га.

Још јед ном – ми смо тај на род и за ду жби на Све то га и са мо од 
нас за ви си да ли ће мо би ти спо соб ни да се сло жи мо и обо жи мо, да 
оте ра мо мрак из ср ца и зло са пра га, да ли ће мо смо ћи сна ге да по-
ста не мо и оста не мо до стој ни Све то са вља сво је исто ри је. Од лу чи-
мо се, да кле, за Без вре ме но и за од нас ста ри је и мла ђе жи вље ње по 
за ко ни ма ду ха веч но сти, по ама не ту и на сле ђу Све тог Са ве.

ДР ВЛА ДИ МИР УМЕ ЉИЋ
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аз го ва ра ју ћи са уче ни ци ма на Ма слин ској го ри не ду го 
пре свог стра да ња, Го спод им је от крио ко ји ће би ти зна-
ци на сту па ју ћег кра ја све та. Го спод је ре као да ће по след-
ња вре ме на би ти на лик ста њу љу ди пред По топ. Би бли ја 

и све ти Оци ука зу ју на све оп ште од сту па ње љу ди од Бо га у да не 
Но ја. Пре ма Би бли ји, љу ди су по ста ли те ло, одн. по ста ли су без-
ду хов ни (в. Пост. 6,3).

И пре све оп штег По то па дру ги по топ гре ха и зла, ко ји је по ку-
љао из ду би не ада, пре пла вио је зе мљу. Раз врат, ма ги ја, кла ња ње 
де мо ни ма, ри ту ал на уби ства, пре тво ри ли су зе мљу у храм са та-
не. Чо ве чан ство је са мо се бе осу ди ло на про паст. Мо рал но чув-
ство љу ди би ло  је то ли ко осла би ло и оту пе ло да су они чак пре-
ста ли да схва та ју шта је то грех. По ре чи ма јед ног од све тих, ка да 
се Но је обра тио сво јим су гра ђа ни ма,  по зи ва ју ћи их на по ка ја ње, 
њи ма ни је би ло ја сно шта он то од њих тра жи, за шта тре ба да се 
ка ју: „Ми жи ви мо као и сви оста ли”, од го ва ра ли су они пра вед ни-

Ар хи ман дри Ра фа ил Ка ре лин
Зашто нас Господ трпи?*

* Преузето са интернет адресе http:/www.karelin-r.ru. Текст је постављен 
18.12. 2003.
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ку. Пре по род је не мо гућ без по ка ја ња; за то су љу ди би ли по ста ли 
на лик жи вим, али већ рас па да ју ћим се мр тва ци ма. „Ми жи ви мо 
као и сви оста ли”  ни ко ме ни је би ло оправ да ње – во де По то па су 
их све са хра ни ле у јед ној огром ној гроб ни ци. Узрок оп штег и бес-
по врат ног па да чо ве чан ства би ли су окул ти зам и кла ња ње де мо-
ни ма; у ма ги ји и окул ти зму скри вен је, за ма ски ран, а по не кад  је 
и отво ре но при су тан, култ са та не са свим ње го вим ри ту а ли ма – 
људ ским жр тво при но ше њи ма и раз вра том.

На ше вре ме мно ги љу ди сма тра ју вре ме ном пре по ро да ре ли-
ги је: за тво ре ни ма на сти ри се отва ра ју, гра де се и об на вља ју хра-
мо ви, ду хов на ли те ра ту ра је по ста ла до ступ на... Чак и у та квим 
обла сти ма као што су при род не на у ке и фи ло со фи ја, ма те ри ја ли-
зам је устук нуо, усту пив ши ме сто дру гим кон цеп ци ја ма. Ви ди мо 
да је про ва ље на бра на ко ја је ду го спу та ва ла ток ре ке, али нам се 
чи ни да је бор ба са хри шћан ством на ста вље на, са мо у дру гим об-
ли ци ма – са вре ме ни ли бе ра ли зам пред ста вља но во оруж је ко је 
се ко ри сти у тој дав на шњој бор би. Не же ли мо да би ло ко га – пар-
ти је или струк ту ре – про гла ша ва мо од го вор ним, по што се ра ди 
о гло бал ном про це су: ов де ви ди мо са тан ски план не са мо у пре-
но сном не го и у бу квал ном зна че њу те ре чи.

Прет ход ни пе ри од је био то тал ни на пад на хри шћан ство, сли-
чан го ње њи ма у вре ме не зна бо жач ких ца ре ва, са мо у још оштри-
јем и су ро ви јем об ли ку. Ми ли о ни љу ди су по би је ни за ве ру а све-
ти ње ра зо ре не и оскр на вље не. Ов де ни је био на де лу су коб два ју 
по гле да на свет, не го две ју ре ли ги ја – Хри сто ве  и са та ни не. У 
овом огром ном са та ни стич ком жр тво при но ше њу го ре ла је, по-
пут пла ме на, мр жња пре ма Бо гу, као да је са та на ба цио иза зов не-
бу; ни је слу чај но кри ла ти ца са та ни стич ких сек ти би ла „Осве ти-
те се Бо гу” и ни је слу чај но „глав ни про јек тант” ре во лу ци је, 
Маркс, на звао ре во лу ци ју „ју ри шем на не бо”. За ти ра ње мо на-
штва и све штен ства, про те ри ва ње у тај ге и кон цло го ре оних ко ји 
су јав но од ла зи ли у цр кве, пре тва ра ње хра мо ва у клу бо ве у ко ји-
ма су се одр жа ва ли ан ти ре ли ги о зни спек та кли, или у јав не то а ле-
те, а ма на сти рâ у там ни це и ис тра жна оде ље ња, то ни је со ци о ло-
ги ја и фи ло со фи ја, то је – де мо ни зам. Ге но цид про тив соп стве ног 
на ро да, и то бо љег де ла на ро да, ко ји је спро во ђен углав ном пре ко 
кри ми на ла ца и са ди ста, те шко се мо же схва ти ти ако се не узме у 
об зир глав ни про та го ни ста – са та на.
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Го ње ње, ко јем ни је би ло рав на у исто ри ји чо ве чан ства, скон-
ча ло је у кр ви по би је них. Оно је да ло ка ко од ступ ни ке та ко и 
му че ни ке за Хри ста. Гру би и вул гар ни ма те ри ја ли зам ни је мо-
гао ис ко ре ни ти ве ру из ср ца љу ди. Тре ба ло је уни шти ти чо ве ка 
не фи зич ки, не го као ре ли ги о зно-мо рал ну лич ност, и за то су 
там не си ле од лу чи ле да за вр ше пр ву и пре ђу на дру гу фа зу. Њи-
хо ва но ва так ти ка је: оста ви ти и чак об но ви ти хра мо ве од ка ме-
на и ци га ла, али ра зо ри ти уну тар њи храм чо веч јег ср ца, та ко 
да он по ста не не спо со бан при ма ти ону бла го дат ко ју је при мао 
у цр кви кроз све те Тај не, а за вре ме го ње ња – на раз ва ли на ма 
хра мо ва, где су се хри шћа ни тај но са би ра ли на мо ли тву. Хра мо-
ви су би ли пре тво ре ни у ру ше ви не, у го ми лу ка ме ња. Ни на си-
ље па чак ни смрт ни су мо гли раз би ти као ди ја мант твр до ду-
хов но ка ме ње љу ба ви хри шћа на пре ма Хри сту. Да нас је бра на 
иде о ло шког дик та та и ате и стич ке цен зу ре, ре кло би се, сру ше-
на, али ску па са бу ји цом во де на зе мљу је ли ну ла и бу ји ца пр-
љав шти не и кр ви. Под ма ском сло бо де ве ро и спо ве да ња, по ме-
ша ном са „сло бо дом” од мо рал но сти, по чео се ја сно оцр та ва ти 
там ни лик „ре ли ги је са та не” са ње ним кул том сек са и кр ви. 
Пор но гра фи ја је бу квал но пре пла ви ла ча со пи се и те ле ви зо ре. 
Умет ност, та ин ти ма чо ве ко ве лич но сти, ње но искре но збо ре-
ње, по ста ло је у су шти ни, ако не отво ре ни са та ни зам, а оно 
увод у ње га.

На ма мо гу при го во ри ти: „Па ни ко не вр ши на си ље над чо веч-
јом во љом; ко вас при мо ра ва да чи та те књи ге и гле да те сли ке ко-
је су, по ва ма, раз врат не. Не ка сва ко би ра хра ну ко ју ће да је де; 
цен зу ра је на си ље над чо ве ком, не ка сва ко ме ње го ва соп стве на во-
ља бу де цен зу ра”. Но ово је лаж. Сло бо да од мо ра ла пре тво ри ла 
се у на си ље над мо ра лом. Сек су ал ну пр љав шти ну чо век сре ће на 
ско ро сва ком ко ра ку: те ле ви зи ја је пу сти ла сво је пип ке до нај за ба-
че ни јих кра је ва пла не те, па чак и у ко смос и на дно оке а на; љу ди-
ма се на ме ће је дан те исти про грам, ко ји се про из во ди на гло бал-
ном ни воу, и од ње га се не мо же ниг де по бе ћи. Умет ност се за сни-
ва на са о се ћа њу и са пре жи вља ва њу, на укљу че но сти у емо ци о нал-
ни свет ње них хе ро ја; за то раз вра ћање по чи ње од деч јег уз ра ста. 
Та мо где су се ра ни је ша ре не ли пла ка ти ко ји су по зи ва ли на из-
град њу ко му ни зма, по ја ви ли су се дру ги пла ка ти, са сли ка ма, бла-
го ре че но, об на же них де во ја ка. Не ви де ти то, зна чи ићи ули цом 
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ве за них очи ју. За тво ри ли су нас у јав ну ку ћу и ка жу нам: ако вам 
се не до па да, а ви за ми шљај те да сте у деч јем вр ти ћу.

Дру ги култ је сте култ уби ства и кр ви. Са ко ри ца књи га мо тре 
нас ганг сте ри са пи што љи ма у ру ка ма, ма ски ра не уби це, жр тве 
ко ји ма крв лип ти из ра на, и та ко да ље. До њих су књи ге са ли ко-
ви ма де мо на, ру ко вод ства за прак тич ну ма ги ју, астро ло ги ју, ис-
точ њач ки окул ти зам; све оне са чи ња ва ју је дан не раз дво јан скуп 
де мон ских си ла и енер ги ја; оне су не раз двој но по ве за не ме ђу со-
бом и оба вља ју јед но исто де ло. Пре не ко ли ко го ди на на том ме-
сту су ста ја ле књи ге из тзв. на уч ног ма те ри ја ли зма, а са да су оне 
иш че зле: као за ста ре ло оруж је, от пи са не су и за ме ње не но вим. У 
хра мо ви ма се вр ше бо го слу же ња, а пла ни ра се и из град ња но вих 
цр ка ва. На рав но, као хри шћа ни, ми се то ме ра ду је мо, али нас 
бри не јед на ствар: Цр ква је ме сто бо го оп ште ња, осве ће ња чо веч-
је ду ше, оза ре ња чо веч је ду ше бла го да ћу Бож јом; без то га, храм 
ће би ти са мо над гроб ни спо ме ник про шлих вре ме на. А љу ди, раз-
вра ће ни пор но гра фи јом и сек сом, има ју ср це ко је као да је па ра-
ли са но и за то не спо соб но да при ми оно што је ду хов но. С раз ло-
гом је Цр ква глав ним гре си ма сма тра ла уби ство, пре љу бу и блуд. 
Она је на ла га ла на љу де ви ше го ди шње епи ти ми је да би они сте-
кли мо гућ ност да се по сте пе но, кроз по ка ја ње, очи сте од тих гре-
хо ва. Пре по доб ни Јо ван Ле ствич ник на по ми ње да се блуд на зи ва 
не про сто – гре хом, не го – па дом. Као што онај ко пад не на зе мљу 
ни је спо со бан да хо да, не го ле жи у бла ту, док се не по диг не по но-
во на но ге, та ко је и чо век ко ји пад не у блуд  не спо со бан за ду хо-
ван жи вот док не при не се те шко и ду го по ка ја ње. Љу ди, раз вра-
ће ни ли те ра ту ром, ви де о фил мо ви ма, улич ним пла ка ти ма ко ји 
ре кла ми ра ју секс, ка да до ђу у храм, ста ја ће као тру пла у ње му, 
ако не при не су по ка ја ње; а по ка ја ти се – зна чи ус про ти ви ти се 
том ду ху ква ре ња и из о па ча ва ња. Но ма ло ко се од лу чу је на то.

Чо ве ков не при ја тељ је ње го ва соп стве на гре хов ност, и за то ве-
ћи на љу ди на сто ји да на ђе ком про мис: да се не бо ри до кра ја про-
тив гре ха, не го да по ста ви се би не ку фор мал ну гра ни цу гре ха, тј. 
да блуд ни чи очи ма, ср цем и ду шом, а да се уз др жа ва од гре ха ко-
ји се чини де лом. Но, као пр во, та ква гра ни ца је ве о ма тан ка и не-
си гур на, а дру го, Бог тра жи чо ве ко во ср це: Дај ми, си не, ср це сво-
је, – ка же Дух Све ти преко про ро ка (При че 23, 26). Бла же ни чи-
си ср цем – за по ве да Хри стос у Бе се ди на го ри. Ср це ко је је осквр-
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ње но при зо ри ма раз вра та, ко је се, шта ви ше, то ли ко на ви кло на 
те при зо ре да их не до жи вља ва као грех не го као не што уоби ча је-
но, то јест ср це ко је ни је по че ло да се ка је, би ће на лик ка ме ну ко јег 
ро си дажд бла го да ти, али ко ји се ипак ти ме не пре тва ра у цвет-
њак. Та кав ће чо век при ма ти бо го слу же ње са мо са ду шев не стра-
не, не као очи шће ње и осве ће ње ду ше, не го као од ре ђе не емо ци је, 
иза зва не бла го ље пи јем хра ма, по ја њем и то ме слич ним.

Там на си ла као да го во ри: ми ће мо у чо ве ко ву ве ну убри зга-
ти ин јек ци ју отро ва, а по сле, ако хо ће, не ка иде по бол ни ца ма. 
Го спод је ре као да, ка да ста не мо на мо ли тву, тре ба да опро сти-
мо сви ма ко ји су нас увре ди ли: Божје ми ло ср ђе нас упућује на 
ми ло ср ђе пре ма љу ди ма, а култ уби ства чи ни да чо век из ну тра 
по ста не звер – то ни је са мо култ си ле, то је на сла ђи ва ње на си-
љем. Рим ска ма са је тра жи ла хле ба и кр ва вих ига ра. Чо веч ја 
крв, ко ја цу ри са екра на и са стра ни ца кри ми-при ча, не са мо да 
не иза зи ва од врат ност не го као да је по ста ла не ка вр ста пи кант-
не при пре ме за са вре ме но ку ли нар ство. Ка ко чо век, ко ји са гро-
зни ча вом ра до зна ло шћу и тај ном на сла дом по сма тра уби ства, 
му че ња и са мрт не роп це уми ру ћих, мо же до ћи у цр кву и мо ли-
ти се Бо гу ко ме је име – Љу бав?! Раз вра ће но и су ро во ср це не 
мо же во ле ти Бо га, а су шти на и си ла ре ли ги је је сте – љу бав из ме-
ђу чо ве ко ве ду ше и Бо га.

Код нас се по но во отва ра ју ма на сти ри, ко ји би тре ба ло да бу-
ду „ср це” хри шћан ства; „ма на стир – то је цр ква у Цр кви” – ре као 
је је дан од Ота ца. Мо на штво – то је од ре че ње од све та и по све ћи-
ва ње се бе Бо гу; мо на штво тре ба да са чу ва као дра го це ност оно 
што свет гу би: мо ли тву, чи сто ту ср ца, ти хо ва ње и ду хов ни опит. 
Ли бе ра ли зам – „ре ли ги ја ком про мисâ” – хо ће да и ма на сти ре 
узме под сво је. Све ти Оци го во ре да је нај у зви ше ни је де ла ње на 
зе мљи – ср дач на мо ли тва, да је она – си ла ко ја се су прот ста вља 
ра за ра ју ћој де мон ској си ли, да је она – све тлост ко ја оза ру је свет. 
Свет по сто ји док по сто ји мо ли тва.

По ста вив ши чо ве ка на ме сто Бо га, ли бе ра ли зам хо ће да умр-
тви дух мо на штва и све де га на пу ку спољ ну фор му. Ако су у до-
ба го ње ња ма на сти ри би ли из ла га ни пр вим и нај те жим уда ри ма, 
са да ма на сти ре хо ће да пре тво ре у до бро твор не уста но ве, то јест 
да мо на хе одво је од оног што је нај ва жни је – ти хо ва ња и мо ли-
тве. Ства ра се но ви тип ма на сти ра, ко ји ли чи или на ри мо ка то-
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лич ки мо на шки ред, или на за јед ни цу ми ло срд них се ста ра ко ја 
де лу је при Цр ве ном кр сту.

Ако по гле да мо ре зул та те та кве мо на шке до бро твор не де лат-
но сти, ви де ће мо да су они бе зна чај ни, али то да је мо гућ ност да 
ма на сти ри и мо на си до ђу пред те ле ви зиј ске ка ме ре, што је су-
прот но њи хо вом пра вом на зна че њу. Мо на си ма се су ге ри ше да 
они тре ба да се ба ве до бро твор ним ра дом, али се лу ка во пре ћут-
ку је да се та ко оно што је ви ше за ме њу је оним што је ни же, оним 
што са успе хом мо гу чи ни ти и мир ја ни и што ни је у са гла сно сти 
са мо на шким за ве ти ма. Та ко мо на си по сте пе но гу бе мо ли тву и 
пре тва ра ју се у мир ја не ко ји су са мо, уме сто у ми ни сук ње и фар-
мер ке, оде ве ни у ман ти је. Пре по доб ни Исак Си ри јац је ре као: 
„Ако мо нах тре ба да на пу сти мо ли тве но ти хо ва ње ка ко би тво-
рио де ла ми ло ср ђа, не ка та ква де ла  про пад ну”. Мо нах ко ји се ба-
ви по сло ви ма овог све та не по ма же све ту, не го на кра ју и сам по-
ста је део тог све та, а не рет ко му се тај исти свет и под сме ху је. Мо-
на си, а на ро чи то мо на хи ње – је су цве то ви ко ји мо гу ра сти са мо 
у ста кле ним ба шта ма, то јест у изо ла ци ји од све та; раз биј те ста-
кло, и хлад но ћа ће уни шти ти те цве то ве.

Ли бе ра ли зам не схва та шта је мо ли тва: за ње га је мо на шки 
жи вот – оби чан его и зам. Ме ђу тим, мо на си под но се (или би тре-
ба ло да под но се) нај ве ћи те рет бор бе про тив де мон ских си ла, а о 
тој бор би свет ни шта не зна. Мо ли тва ни је пси хо те ра пи ја ни ти 
ауто су ге сти ја, ка ко то во ле да об ја шња ва ју не ду хов ни љу ди, не го 
је (мо ли тва) си ла ко ја, по ре чи ма От кри ве ња, спре ча ва де мо не да 
се осло бо де лан ца (От кр. 20, 1-3), то јест, она је си ла бла го да ти. 
Има ли за љу де ве ће ра до сти од оне ко ју осе ћа ју ка да кро че у ма-
на стир ску пор ту, где су и са ми зе мља и ва здух осве шта ни, као 
зра   ци ма сун ца, мо ли твом; мо же ли ико до не ти љу ди ма ве ћу ко-
рист од оно га ко се у ол та ру свог ср ца мо ли Бо гу за опро штај гре-
хо ва це лог чо ве чан ства? Чак и са мо је дан истин ски мо ли тве ник 
мо же из ме ни ти ток људ ске исто ри је!

Пре по доб ни Ар се ни је Ве ли ки се кло нио љу ди, и не ки мо на си 
су га због то га сма тра ли не дру же љу би вим и су ро вим. Но он је је 
у ке ли ји вр шио нај те же де ла ње, слич но са мо спа љи ва њу – мо ли-
тву за свет, и Го спод је на ње го ве мо ли тве по ми ло вао Ви зан ти ју, 
као Ни ни ву у вре ме про ро ка Јо не: зе мљо трес, ко ји би уни штио 
це ло куп не обла сти, ни је на сту пио, ка ко је ка сни је от кри ве но еги-
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пат ским Оци ма, због овог ве ли ког под вижника. За ми сли те да вој-
ни ци ма, ко ји тре ба да шти те зе мљу од стра шног и не у мо љи вог не-
при ја те ља, пред ло же да од ло же оруж је и при хва те се не ког дру-
гог по сла – ре ци мо да га је кром пир или да  пра ве обу ћу. Па и то 
је ну жно и нео п ход но, зар не? Али ти ме се ба ве ба што ва ни и обу-
ћа ри, а не вој ни ци; њи хов је по сао да, жр тву ју ћи и свој жи вот, 
ако тре ба, за шти те отаџ би ну. Са тан ска си ла је слич на чу до ви-
шној ра ди ја ци ји ко ја се ши ри по све ту, а мо ли тва, осо би то мо ли-
тва мо нахâ, је сте бра на  том не ви дљи вом смр то но сном стру ја њу. 
Ду хов но сле пи љу ди по на вља ју: „Ко се по вла чи у уса мље ни штво 
да би се мо лио, тај жи ви ра ди се бе”; они го во ре та ко за то што су 
„плот”, те и до бро и зло схва та ју на плот ски на чин.

По че ци мо на штва су под виг и при мер Јо ва на Кр сти те ља, ко-
ји је жи вео у пу сти њи, и Јо ва на Бо го сло ва, ко ји је про во дио жи-
вот у мо ли тви и са зер ца њу. Пр ви је на зван „нај ве ћим ко ји се ро-
дио од же не”, а дру ги „во ље ним уче ни ком Го спо да”. Они су сво ја 
ср ца са чу ва ли чи стим, то је био њи хов глав ни под виг, и за то су 
се њи хо ва ср ца пре тво ри ла у не ис црп ни из вор ду хов ног ми ра – 
бла го да ти, ко ја се по њи хо вим мо ли тва ма из ли ва ла на зе мљу.

Мо на си ма го во ре: дру жи те се с љу ди ма, про по ве дај те им, 
иди те по се ли ма по ју ћи ду хов не пе сме, рас пра вљај те се са сек та-
ши ма, ста рај те се о бо ле сни ма, вас пи та вај те де цу и док све то ра-
ди те, мо ли те се; то јест – бу ди те бла го че сти ви мир ја ни, са мо нео-
п те ре ће ни по ро ди цом, а у све му оста лом слич ни њи ма.

Пре по доб ни Исак Си ри јац пи ше да, ако мо нах бу де пре би вао 
у мо ли тви, свет ће му слу жи ти, а са да го во ре: мо нах си, слу жи 
све ту. Мо же се и у све ту мо ли ти и чи ни ти до бра де ла, али то је 
дру ги ни во мо ли тве. Мо ли тва без мол вникâ је на лик пла ме ну ко-
ји се же до не ба, а мо ли тва мо на ха ко ји се ме ша са све том слич на 
је сло ви ма на пи са ним на отр тој и огу ље ној да сци; у ње го вој ду-
ши ути сци и до жи вља ји се стал но сла жу је дан пре ко дру гог; стра-
сти уз бур ка ва ју ум та квог чо ве ка као што на ле ти ве тра уз бур ка-
ва ју по вр ши ну мо ра.

На мо на ше њу мо нах је дао обе ћа ње да ће сле ди ти пут древ-
них мо на ха; а њи хов пут је био – оса мљи ва ње и мо ли тве но ти-
хо ва ње.

Ако осла би мо на шка мо ли тва, зјап ну ће та ква пу сто шна ду-
хов на пра зни на ко ју ће би ти не мо гу ће по пу ни ти и за тво ри ти 
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само до брим све тов ним де ли ма. Ма на сти ри ко ји из гу бе дух аске-
зе и мо ли тве не мо гу ду хов но уте ши ти и пре по ро ди ти чо ве ка. 
Има мо при мер за пад них ма на сти ра, у ко ји ма се ор га ни зу ју не са-
мо бол ни це не го и спе ци јал не шко ле за бу ду ће по ли ти ча ре и бу-
ду ће ко шар ка ши це. 

У прет ход ном пе ри о ду би ли су уни ште ни ма на сти ри; са да се 
ма на сти ри опет гра де, али се уни шта ва дух са мог мо на штва. Чо-
век ко ји по се ћу је ма на стир, ви ди не мо ли тве ни ке об ли ста не уну-
тар њом све тло шћу не го до бре љу де ко ји чи не до бра де ла, а та кве 
је он ви ђао и у све ту.

Све ти Оци на зи ва ју уну тар њу мо ли тву нај ви шим уме ћем, 
умет но шћу над умет но сти ма, не бом за тво ре ним у чо ве ко вом ср-
цу, Бо жа стве ном љу ба вљу, ан гел ском кра со том, пу то вод ном зве-
здом ко ја си ја у ноћ ној тми ни, из во ром во де жи ве ко ја те че у ср-
цу чо ве ко вом, пе смом над пе сма ма, веч ном ра до шћу, жи во том ср-
ца, вас кр се њем ду ше пре све оп штег вас кр се ња мр твих, ри зни-
цом, скри ве ном у ср цу чо ве ко вом, не бе ским ви ном ко је ве се ли 
ду шу, ог ње ним ма чем упе ре ним на са та ну, твр ђа вом ве ре, нео сво-
ји вим утвр ђе њем за си ле ада, див ним вр том рај ског цве ћа. Свет, 
пак, не по зна ју ћи тај не ове мо ли тве, сма тра да је мо ли тва лич на 
ствар сва ког по на о соб, не што по пут ауто тре нин га; у сва ком слу-
ча ју, не сма тра је цен тром чо ве ко вог ду хов ног жи во та, не го пси-
хич ком при пре мом ра ди бо љег вр ше ње до брих де ла. Та до бра де-
ла, ко ја су по ста ла са ма се би свр ха, по сма тра ју се не за ви сно од 
уну тар њег ста ња чо ве ко вог ср ца и по ста ју екви ва лент  чо ве ко ве 
мо рал но сти, тач ни је ре че но – ме ра ње го ве ,,све то сти”.

Ми не од ри че мо те ле сно ми ло ср ђе, али ње га мо же вр ши ти не 
са мо хри шћа нин не го и му сли ман, Је вре јин, мно го бо жац и ате и-
ста, из раз ли чи тих по бу да и мо ти ва. Но под виг мо на ха је не по но-
вљив и не мо же се за ме ни ти ни ка квим (спо ља шњим) ра дом и тру-
дом. Све ти Гри го ри је Па ла ма учи да под виг иси хи је (без мол ви ја, 
мо ли тве ног ти хо ва ња) је сте – за до би ја ње та вор ске све тло сти. Он 
пи ше о веч ним жи во тво ре ћим Бо же стве ним си ла ма и енер ги ја-
ма, ко је се из не да ра Бож јих из ли ва ју у свет и по ка зу ју се све ту 
као ду хов на све тлост, као веч ни жи вот, као ми стич ко бо го по зна-
ње, као деј ство и атри бу ти Бо же ства. Чо век ко ји се ба ви уну тар-
њом мо ли твом по ста је (духовни) беочуг, кроз ње го во ср це про хо-
ди та не тље на пре веч на све тлост и осве шта ва свет. За то су све ти 
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Оци ка за ли: ,,Ан ге ли су све тлост мо на си ма, а мо на си су све тлост 
све ту”. Ка да мо нах поч не да се ба ви све тов ним по сло ви ма и бри-
га ма, ње го во ср це се, услед мно гих су сре та и раз го во ра, ис пу ња-
ва чул ним пред ста ва ма, због че га он гу би нај ве ћу дра го це ност – 
мо ли тву; ње го во ду хов но око се од Бо га окре ће пре ма све ту, дух 
га сне, а ср це по ста је хлад но и твр до као ка мен. По ре чи јед ног 
Оца, мо нах без Ису со ве мо ли тве је – труп ко ји раз је да ју цр ви (тј. 
стра сти). Ђа во је спре ман да по ма же у спо ља шњем де ла њу, са мо 
да би ум мо на ха од ву као од мо ли тве. Пре по доб ни Ни фонт Ца ри-
град ски је го во рио ка ко ће мо на си гра ди ти ко на ке, ко ји ће се так-
ми чи ти са кне жев ским двор ци ма, а Нил Ми ро то чи ви и Си ме он 
Но ви Бо го слов упо зо ра ва ју мо на хе да се не за но се пре те ра но про-
у ча ва њем на у ке и фи ло со фи је, јер од то га Бо же стве на све тлост 
би ва за ме ње на све тло шћу чо веч јег ума. Ма на сти ри у ко ји ма се 
мо на си не ба ве Ису со вом мо ли твом на лик су зга слој ва три, у чи-
јем пе пе лу је два да за и скри  тек по ко ја жи шка.

Ако мо на штво, ко је са да до жи вља ва пре по род, бу де окре ну-
то не ду хов ном опи ту ис точ ног мо на штва, не го иде ја ма и схва та-
њи ма са вре ме ног све та, оно ће уме сто исти не но си ти у се би лаж 
и про тив реч ност. Јед на од круп ни јих по бе да де мо на је ства ра ње 
но вог ти па мо на штва – спо ља шњег мо на штва, у ко јем ће се мо на-
си ба ви ти сви ме осим Ису со вом мо ли твом. Искушеник до ла зи у 
ма на стир из све та и на то пљен је, као во дом, светским ду хом и 
светс ким схва та њи ма, долази с ра сла бље ном во љом, са за па ље-
ном, по пут гној ног чи ра, гор до шћу, са смрад ним сме тли штем гре-
хов них успо ме на, са отро ва ним ср цем, на чи јем су дну склуп ча-
не, по пут зми ја, ње го ве стра сти. Чо ве ку у манастиру пред сто ји те-
шка бор ба са де мо ном и са са мим со бом, он тре ба да се, та ко ре-
ћи, по но во ро ди. А ње га убе ђу ју да тре ба да слу жи исто вре ме но 
и Бо гу и љу ди ма, на во де ћи му при ме ре пре по доб них Сер ги ја Ра-
до ње шког, ко ји је ми рио кне же ве, Јо ва на Зе да зниј ског с уче ни ци-
ма, ко ји су као мо на си до шли у Гру зи ју да би утвр ди ли хри шћан-
ство и бо ри ли се са ма зда и змом, Ам вро си ја Оп тин ског, ко ји је од 
ју тра до су тра при мао љу де. То је исто што и срав ни ти одој че са 
ис ку сним вој ни ком, па по сла ти де тен це, ко је још пу же по по ду, у 
рат. И при том пре ћут ку ју нај ва жни ју чи ње ни цу, да су и Јо ван Зе-
да зниј ски, и ,,све ру ски учи те љи”, пре по доб ни Се ра фим Са ров-
ски и Ам вро си је Оп тин ски, и дру ги стар ци, цео жи вот про ве ли 
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у ма на сти ру и у пу сти њи, и тек по што су за до би ли бе стра шће и 
ве ли ку бла го дат Бож ју, отво ри ли су вра та ке ли је и на пу сти ли  пу-
сти њу и за твор ни штво, и то не по сво јој во љи, не го по Бож јем от-
кри ве њу.

Мла дом мо на ху пред ла жу да поч не од оно га са чи ме су до вр-
ши ли пре по доб ни Се ра фим Са ров ски и Јо ван Зе да зниј ски. Не ки 
мо на си од мах осе те лаж и сво ју не при пре мље ност за та кав жи-
вот; из гле да им као да су по зва ни на го збу, а уме сто ђа ко ни ја, по-
слу жу ју их је ли ма пу ним пе ска. На про тив, дру ги, нео пит ни мо на-
си, ми сле да су они мал те не спа си о ци јад ног на ро да, и по ре де ћи 
се бе са древ ним под ви жни ци ма, ко ји су обра ћа ли це ле гра до ва и 
се ла у хри шћан ство,  са мо све ви ше рас па љу ју сво ју гор дост. Ужи-
вља ва ње у уло гу но вих про све ти те ља по го ду је њи хо вим стра си-
ма. Уме сто сми ре ња – осно ве мо на шког жи во та – у ду би ни њи хо-
вих ср ца на ла зи се гној ни чир гор до сти и уми шље но сти.

Свом уче ни ку, ко ји је же лео да оде у свет да би учио љу де, је-
дан от шел ник је од го во рио: ,,Чо век ко ји је по се као длан, не тре ба 
у ње му да но си отров”. Ода тле мо же при за ћи не ка кав ду хов но-ре-
ли ги о зни ма те ри ја ли зам, где се вред ност чо веч јег жи во та од ре ђу-
је су мом спо ља шњих де ла ко ја, по пут че ли ка и угља, мо гу би ти 
из ме ре на.

Обра ти мо се на шем нај ви шем ауто ри те ту – Бо жан ском от кри-
ве њу – Би бли ји. У књи зи Из ла ска при по ве да се о то ме ка ко је Мој-
сеј во дио Изра иљ це у Обе ћа ну зе мљу. На оба ли Цр ве ног мо ра су-
сти гла их је фа ра о но ва вој ска: ко ња ни ци у гво зде ним окло пи ма, 
ко ле сни це са стрел ци ма опре мље ним стре ла ма и ко пљи ма. Фа ра-
он је се бе сма трао не по бе ди вим: под на ле ти ма ње го ве вој ске па да-
ли су и ру ши ли се гра до ви и утвр ђе ња, као да су ко ли бе од пру ћа 
и сла ме. Из гле да ло је да су Изра иљ ци осу ђе ни на про паст: пред 
њи ма мор ска пу чи на, а за њи ма, као ог ње на ла ва, фа ра о но ва вој-
ска... Кад, гле, Го спод пи та Мој се ја: За шо ва и јеш к Ме ни? (Изл. 
14,15). Мој се је ва уста су ћу та ла, али је ње го во ср це без гла сно ва пи-
ло ка Бо гу и та без гла сна мо ли тва, у ко јој је он од ту ге раз ди рао не 
оде ћу сво ју не го ср це, до се за ла је до не ба. Не Мој се јев про роч ки 
дар, не го уну тар ња мо ли тва, ко ју ни ко од љу ди ни је мо гао чу ти, 
учи ни ла је чу до: мо ре се раз дво ји ло, ње го во дно је по ста ло ка ме-
ни пут за Изра иљ це, а по том су се та ла си, по пут уста, скло пи ли, и 
мор ски без дан је по стао гроб ни ца за Егип ћа не.
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У пу сти њи се Изра иљ ци ма  на пу ту ис пре чио на род по име ну 
Ама ли ћа ни. Мој сеј ни је же лео да ра ту је са њи ма, по што су они би-
ли по том ци Ло та, али Ама ли ћа ни су би ли не у мо љи ви, и раз ви ла 
се бит ка. Мој сеј се по пео на бр до и, по ди гав ши ру ке, по гру зио се 
у мо ли тву. Ка да се Мој сеј мо лио, Изра иљ ци су по бе ђи ва ли, а ка да 
је пре ки дао мо ли тву и спу штао ру ке због умо ра, над вла да ва ли су 
ама ли ћан ски од ре ди. Дво ји ца изра иљ ских вој ско во ђа, Исус На-
вин и Ор, схва тив ши да о ис хо ду бит ке не од лу чу је мач не го мо ли-
тва, ста ли су по ред Мој се ја и при др жа ва ли су ње го ве ру ке. Све ти 
Оци су у ово ме ви де ли сим вол де мон ске си ле, ко ја се мо же по бе-
ди ти са мо мо ли твом што ис хо ди из ду би не ср ца. Уга си ли се мо на-
штво – за де мон ску си лу ви ше не ма пре пре ка. То што мо на си на-
пу шта ју уну тар ње ду хов но де ла ње, Ису со ву мо ли тву, и од ду хов-
ног пре ла зе на ду шев но – пред ста вља јед ну од по бе да де мо на. 

Ве ли ку моћ има Бо жан стве на  ли тур ги ја, и за то де мон пред у-
зи ма све ме ре ка ко би љу ди из цр кве оти шли пра зни. Мно ги све-
ште ни ци не са мо да не при зи ва ју ве ру ју ће да се при че сте не го 
им, чак, и за бра њу ју че сто при че шћи ва ње, иако су се у ра ној Цр-
кви при че шћи ва ли сви ко ји су би ли на Ли тур ги ји, осим оних ко-
ји су се на ла зи ли под епи ти ми јом. По сле Кр сне Жр тве, при че-
шће је дру ги по ве ли чи ни дар Бож ји љу ди ма, и све ште ни ци пот-
пу но нео сно ва но ли ша ва ју сво је па ро хи ја не из во ра бе смрт но сти, 
ко ји је при сту па чан свим хри шћа ни ма. Ово је јед на од нај о па сни-
јих пред ра су да ко ја се уву кла у Цр кву.

У хра му се чо век су сре ће са још јед ном чуд ном по ја вом – чи-
та њем за пев ни цом ко је под се ћа на из го ва ра ње бр за ли ца, као да 
чтец не за др жи во ју ри по стра ни ца ма књи ге, хи та ју ћи да што пре 
стиг не, као до ка квог ци ља, до ре чи ,,амин”. Пра во слав на Цр ква 
по се ду је бо го слу жбе не тек сто ве, све ште ну хим но гра фи ју ко ја је 
пра во бес цен-бла го не пре ва зи ђе не ду би не и ле по те. И све то – и 
сми сао мо ли тве, и ле по та цр кве ног је зи ка, иш че за ва у не ка квом 
не раз го вет ном мр мља њу ко је тек ту-и-та мо на ли ку је го во ру. Чо-
век он да, сто је ћи у хра му, или се мо ли су се би, пре став ши да се 
тру ди да ишта схва ти, или пак, пре ме шта ју ћи се с но ге на но гу од 
до са де, је два че ка, за јед но са чте цом, крај слу жбе. Шта би уче ник 
у шко ли мо гао раз у ме ти ако би учи тељ го во рио та квим бр зо го во-
ром? Пе да гог, лек тор и чтец тре ба да из у че тех ни ку ре чи, а да нас 
се ни ко не бри не о то ме ка ко да чте ца на у чи да, ако ни шта дру го, 
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чи та ја сно и раз го вет но. Ли тур ги ка Пра во слав не Цр кве је јед но 
од нај ве ћих ду хов них бо гат ста ва, а због рђа вог чи та ња бо го слу-
жбе ни тек сто ви оста ју не до ступ ни на ро ду.

Ни шта бо ље ни је ни са пе ва њем. Уме сто ста рих на пе ва, ко ји 
у ду ши иза зи ва ју осе ћај по ка ја ња или по бо жне бла го дар но сти 
Бо гу, под сво до ви ма цр ка ва не рет ко се чу ју опер ске ме ло ди је, ко-
је не де лу ју на дух не го на стра сну ду шу, уз бу ђу ју је, пру жа ју 
естет ско за до вољ ство, по пут све тов не умет но сти, али чо ве ка ли-
ша ва ју оног нај ва жни јег – по ка ја ња и мо ли тве не са бра но сти. 
Што се ти че рђа вог (не му зи кал ног) по ја ња, оно та ко ђе оме та мо-
ли тву, али уме сто естет ске на сла де оно иза зи ва у ду ши до са ду и 
раз дра же ност.

По не где се све ће и прос фо ре про да ју у са мим хра мо ви ма, и 
то за све вре ме тра ја ња слу жбе. Око сто ла са све ћа ма је ва зда жа-
гор ко ји под се ћа на хук мор ских та ла са, а по што хра мо ви обич но 
има ју до бру аку сти ку, та бу ка се про сти ре по це лом све ти ли шту 
и оме та на род у мо ли тви. У Ста ром За ве ту пи ше да су у вре ме из-
град ње Со ло мо но вог хра ма зи да ри кле са ли и об ра ђи ва ли ка ме-
ње по да ље од гра ди ли шта ка ко се на ме сту по све ће ном Бо гу не 
би чуо бат њи хо вих ма ље ва.

Већ је за па же но да је ве ћи на чу до твор них ико на жи во пи са-
на у ста ром ико но пи сном сти лу. Тих ли ко ва, од вре ме на по там-
не лих, де мо ни се ви ше пла ше не го ли ца ле пих по уку су ово га 
све та, ко је сли ка ју са вре ме ни ико но пи сци. У пр ви ма кроз ико ну 
све тли дух, а из дру гих из би ја ду шев ност и не ка та на на, при кри-
ве на чул ност. Древ не ико не су окру же не по љем си ле која се не 
може видети, али ко ја се ср цем осе ћа, док се ико но пис ко ји је 
отрг нут од тра ди ци је обич но пре тва ра или у ми стич ну ап страк-
ци ју или у ре ли ги о зну ли ри ку, ко ја мо же по бу ди ти мно штво осе-
ћа ња, али ду шу не пре по ра ђа. Ико не не цр кве них умет ни ка (ре-
ци мо Вру бе ља) но се у се би скри ве ни де мо ни зам; из њих као да 
би је те жак ду хов ни мрак. Ра за ра ње цр кве ног пре да ња та ко ђе 
пред ста вља по бе ду са та не.

У Све ти њу над све ти ња ма Је ру са лим ског хра ма све ште ник је 
ра ди мо ли тве мо гао ући са мо јед ном го ди шње; осквер ње ње Све-
ти ње над све ти ња ма на род је сма трао ве ћом тра ге ди јом не го ли  
ра зо ре ње са мог Је ру са ли ма. Од ол та ра кре ћу уз ла зни или си ла-
зни пу те ви исто ри је. Од све то сти ол та ра за по чи ње на род ни пре-
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по род. Пра ви ли ма све тих Са бо ра мир ја ни ма је ула зак у ол тар за-
бра њен; са мо је цар, као по ма за ник и пред став ник ве ру ју ћег на-
ро да, мо гао ући у ол тар да би при нео мо ли тву за на род. Опла ку-
ју ћи раз ру ше ње Је ру са ли ма, про рок је ре као да је ол тар пре тво-
рен у ма га зу; а ста ро за вет ни храм је тек пра о браз, сен ка но во за-
вет ног хра ма. Шта ли че ка хри шћа не ко ји се не по бо жно од но се 
пре ма нај ве ћој све ти њи на зе мљи – ол та ру, у ко ме не ви дљи во  
пре би ва са ми Бог! Све ти ња је по пут ог ња – она мо же гре ја ти и 
осве тља ва ти, а мо же и опе ћи и и са жга ти. Ва ља пам ти ти да је ру-
га ње све ти њи са став ни део ри ту а ла цр не ми се. Ђа во се  стал но 
тру ди да осво ји но ве ду хов не про сто ре.

Цр ква има сво је све ште не сим во ле; де мон, пак, са зда је сво је 
ма гиј ске зна ке и хо ће њи ма да за ме ни цр кве ни је зик. Ше сти Ва се-
љен ски Са бор је за бра нио але го риј ско из о бра жа ва ње Бо жан ства; 
но у по след ње вре ме по че ле су се по ја вљи ва ти але го риј ске пред-
ста ве у ко ји ма се Бо жан ство из о бра жа ва зна ци ма по зајм ље ним 
од ка ба ли ста и дру гих окулт них сек ти. Ту хри сти ја ни зо ва ну ка-
ба ли сти ку на зи ва ју „ин те лек ту ал ном ико ном”, то јест, де ле Цр-
кву на ели ту – ин те лек ту ал це и ма су – не зна ли це. Але го риј ски 
зна ци, ко ји ими ти ра ју ико ну, ства ра ју код чо ве ка нов тип ре ли гиј-
ског ми шље ња. Уме сто да се укљу чи у мо ли тву пу тем ико не, он 
по чи ње да за ми шља Бо га у ви ду але го риј ских и ге о ме триј ских 
фи гу ра. То пред ста вља про дор у Цр кву тај них гно стич ких спи са, 
а гно сти ке су све ти Оци на зи ва ли „пр вен ци ма са та не” (По ли-
карп Смирн ски о гно сти ку Ке рин ту). 

Сва ки мо дер ни зам је уда ља ва ње од Цр кве и скре та ње или на 
стра ну по зо ри шта или на страну идо ли шта. За то је мо дер ни зам 
– пут ка са мо у ни ште њу Цр кве. Ли бе рал но хри шћан ство је ре ли-
ги ја ком про ми са, не са мо из ме ђу хри шћан ских кон фе си ја не го 
и из ме ђу хри шћан ства и бу ди зма, хри шћан ства и ши ва и зма. 
Она (ре ли ги ја ком про ми сâ) те жи да хри шћан ство ра зо ри из ну-
тра, да уни шти хри шћан ску дог ма ти ку и да са зда не ку ма гло ви-
ту, аморф ну ре ли ги ју, ко ју гор до и раз ме тљи во на зи ва ју ре ли ги-
јом ,,ча сних љу ди”, а њен је ди ни циљ је – да љу ди ма чи ни до бро. 
То је скри ве на же ља – одво ји ти се од Бо га, а спо ља и да ље би ти 
хри шћа нин. Обич но је то ре ли ги ја ху ма ни ста, ко ји во ле да го во-
ре о до бру, не чи не ћи до бро, ко ји хо ће да се при ка жу као при ја-
те љи чо ве чан ства, али ко ји ма је, уства ри, ту ђе све осим њи хо ве 
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соп стве не си то сти и ча сто љу бља. Но, та ква ре ли ги ја по не кад из-
не дри сво је под ви жни ке ка кви су док тор Швај цер или мо на хи-
ња Те ре за, ко ји су са мо пре гор но слу жи ли оно ме што би смо ми 
на зва ли ,,кул том стра дал них љу ди”. Мо на хи ња Те ре за је, ску-
пља ју ћи уми ру ће по ули ца ма Кал ку те, го во ри ла: ,,Же лим да чо-
век умре до сто јан стве но, као што до ли ку је чо ве ку”. Ме ђу тим, 
хри шћан ство сма тра до стој ном ону смрт ко ја се до че ка у по ка ја-
њу и мо ли тви, у све  пра шта њу и на ди на Бож је ми ло ср ђе. Мо на-
хи ња Те ре за је до стој ну смрт ви де ла у не чем дру гом: у то ме да 
уми ру ћи чо век пре смр ти бу де оку пан и да умре на чи стој по сте-
љи, а не на ули ци.

Швај цер, про те стант ски пре зви тер и те о лог, мо лио се днев но 
не ко ли ко ми ну та, а оста ло вре ме је про во дио у бол ни ци за гу ба-
ве. Ов де су ап со лу ти зо ва не зе маљ ске вред но сти, а ума њен зна чај 
пр во род ног гре ха, па са мим тим и нео п ход ност по ка ја ња и ду хов-
ног пре по ро да. Ико на ху ма ни ста је – ем пи риј ски чо век; њи хо ва 
кри ла ти ца – ,,чо век – ка ко то бо жан стве но зву чи”. Та ква ре ли ги-
ја се за сни ва на људ ским си ла ма и осећањи ма; у њој, на рав но, не 
по ри чу ве ру у по сто ја ње Бо га , али на ме сто Бо га ста вља ју не ку 
ап страк ци ју чо ве чан ства. Та кав ли бе ра ли зам је при пре мио пут 
за епо ху ,,про све ти тељ ства” и на ста вља да при пре ма те рен за аг-
но сти ци зам и ма те ри ја ли зам: мо гу ће је од ба ци ти Бо га као иде ју 
о све оп штем по гле ду на свет и слу жи ти чо ве чан ству. 

По сто ји од ре ђе на моћ име на, не у сми слу ка ба ле, где су име на 
снаб де ве на ма гиј ском си лом и слу же за за кли ња ње ду хо ва, не го 
као не ка асо ци ја тив на ве за, по ље за јед ни штва и знак не ка квог, на-
ма нео бја шњи вог, ути ца ја. Се ти мо се са ка квом су упор но шћу у 
свест на ро да не при ја те љи хри шћан ства ути ски ва ли име на сво-
јих во ђа. Гра до ви, ули це, пар ко ви, пред у зе ћа, би ли су као жи го-
ви ма обе ле же ни њи хо вим име ни ма; зи до ви ку ћа и рас кр сни це су 
би ле „оки ће не” њи ма. Због че га је то би ло по треб но? Да би се 
ство рио оре ол ве ли чи не тих љу ди? Де ли мич но и због то га. Али, 
осим то га, ов де је при кри вен и де мон ски ри ту ал. Ме сто ко је но си 
не ко име, по ста је по ве за но с тим име ном. Ка да су у на шим гра до-
ви ма из ме ње ни на зи ви не ких ули ца и тр го ва, по ка за ло се да се не-
ка ко лак ше ди ше, као да се са ма ат мос фе ра про ме ни ла.

Ми има мо све ште на из о бра же ња, ко ја нам по ма жу да оп шти-
мо са ду хов ним све том. И де мо ни та ко ђе има ју сво ја из о бра же ња 



121

ДУХОВНИ ЖИВОТ

– то су та ли сма ни и аму ле ти, ко ји су по ве за ни с ма ги јом; пред ста-
ве чу до ви шта, пор тре ти љу ди ко ји су би ли слу ге са та ни не. Та ли-
ца они хо ће да уре жу у свест и ду шу љу ди, да их за пе ча те у њи ма.

По сто ји још је дан вид ри ту ал них из о бра же ња – то је об на же-
но људ ско те ло. Ов де се не ра ди са мо о сек су. На гост је сим вол гу-
бит ка бла го да ти. По сле гре хо па да пра ро ди те ља, оде жда бо жан ске 
све тло сти, ко ја их је оба ви ја ла, не ста ла је, и они су спо зна ли да су 
на ги. Ка рак те ри стич но је да су па ган ска бо жан ства у Хал де ји, 
Егип ту, Грч кој и Ја па ну би ла пред ста вље на на га. На цр ној ми си на 
са тан ским ри ту а ли ма и окул ти стич ким се ан са ма зах те ва се од 
уче сни ка да сво ја за кли ња ња и мо ли тве де мо ни ма упу ћу ју прет-
ход но ски нув ши са се бе оде ћу. Ка рак те ри стич но је, опет, да се ан-
ге ли увек из о бра жа ва ју у све тлим оде жда ма, а де мо ни – на ги.

Ре ли ги ја сек са кр чи пут ре ли ги ји са та не.
За хри шћа не мо шти све тих пред ста вља ју ве ли ку све ти њу. Сје-

ди нив ши се са ду шом чо ве ко вом, Дух Све ти осве ћу је и ње го во те-
ло, као што и ми ро пре да је ми о ми рис по су ди у ко јој се чу ва. Грех 
је мрач ни пе чат де мон ски не са мо на ду ши гре шни ка не го и на 
ње го вом те лу. Те ло  гре шни ка оди ше ду хов ним смра дом. Није 
слу чај но да се уз цр кве гра де ка пе ле, на зва не пан те о ни, тј. хра мо-
ви свих бо го ва, у ко ји ма са хра њу ју слав не исто риј ске лич но сти, 
ко је, ме ђу тим, ни ка да ни су пре ко ра чи ле праг цр кве или су че сто 
ве о ма да ле ко од Бо га.

За што се та кви љу ди са хра њу ју при цр ква ма?
У ан тич ком Ри му пред ста ве и ам бле ми па ган ских бо го ва свих 

зе ма ља и про вин ци ја би ли су са бра ни под сво до ви ма пан те о на. 
Идо ли су се мир но дру жи ли јед ни са дру ги ма, али пан те он ни је 
мо гао у се бе сме сти ти јед ног – исти ни тог Бо га. За што љу ди ко ји су 
рав но ду шни пре ма Цр кви до но се остат ке сво јих хе ро ја код хра мо-
ва и те гроб ни це називају ка рак те ри стич ним, зло коб ним име ном 
„пан те он”? Па за то што же ле да по ред хра ма Сла ве Бож је са зи да ју 
и храм људ ске сла ве. У про шлом ве ку је, на ини ци ја ти ву фи ло со-
фа Кан та, био са чи њен ка лен дар, пан дан цр кве ном ка лен да ру, где 
су уме сто име на све тих би ла по ре ђа на име на чу ве них пи са ца, вој-
ско во ђа, др жав ни ка и дру гих, ра ди њи хо вог по што ва ња и про сла-
вља ња. Као да свет ка же: „По гле дај те, ово су на ши све ти”.

Ма ги ја је по ве за на са гро бљем. По сто ја ли су ма гиј ски ри ту-
а ли ко ји су се мо гли оба вља ти са мо на па ган ским гро бљи ма. 
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Нај чуд ни ји ри ту ал по гре бе ња у исто ри ји све та ни су пи ра ми де 
– гроб ни це фа ра о на, ко је се по пут гре бе на уз ди жу у пу сти њи, 
не го је то мо сков ски Ма у зо леј. Во жди зам, култ над љу ди пред-
ста вља у су шти ни „де мон ску те о кра ти ју”. Во ђа ни је са мо ве ли-
ки по ли ти чар не го и не по гре ши ви иде о лог, не што по пут про ро-
ка, у чи ју реч ма са тре ба да ве ру је. За то је не са мо у др жа ва ма 
Егип ћа на, Ва ви ло на ца и Ин ка не го и у „ко му ни стич ким” др жа-
ва ма ство рен осо бит култ – по кло ње ње гроб ни ца ма.  Ско ро у 
сва кој „ко му ни стич кој” зе мљи по диг нут је ма у зо леј, у ко јем је 
умр ли во ђа, по пут му ми фи ци ра ног фа ра о на, тре ба ло да бу де 
стал но са на ро дом, као „чу вар” сво је зе мље. Ки не зи су од ла зи ли 
на хо до ча шће до гроб ни це Џин гис ка на и при зи ва ли ње гов дух; 
му сли ма ни су зи да ли гроб ни це ка ли фи ма ко ји су се про сла ви-
ли сво јим осва ја њи ма. Бу ха ра и Са мар канд сма тра ли су Та мер-
ла на сво јим по кро ви те љем, а вре ме ње го вог ца ре ва ња – злат-
ним ве ком. Фа ши стич ка ели та је по се ћи ва ла гроб ни цу Фри дри-
ха Бар ба ро се и та мо ме ди ти ра ла. А да се са ку пи сва крв ко ју су 
ти љу ди про ли ли за свог жи во та, она би, по пут ре ке, по то пи ла 
њи хо ве гроб ни це и пи ра ми де.

Про рок Да вид је го во рио за не зна бо шце, ко ји су при но си ли 
људ ске жр тве, да је про ли ве ном кр вљу оскр на вље на зе мља (Пс. 
105, 38), тј. да људ ска крв ва пи ка Бо гу, да она пре тва ра зе мљу у 
пу сти њу. Све ти Оци су пи са ли да де мон, иако је бес те ле сан дух, 
ипак се, као хра ном, хра ни за па хом кр ви и смра дом блу да, и за то 
оби та ва у оним ме сти ма где се вр ши грех и где се чи ни зло. Јед но 
од нај стра шни јих жр тво при но ше ња де мо ну, ко је је пре ва зи шло 
све ра то ве и хе ка том бе, је сте уби ство ко је вр ше мај ке над де цом у 
сво јој утро би. У де мон ским ри ту а ли ма, про ли ва ње људ ске кр ви, 
осо би то деч је, сма тра ло се оба ве зним ви дом жр тво ва ња, без ко-
јег се са та на не ће по ја ви ти у ви дљи вом об лич ју. У ско ро свим ве-
ли ким древ ним не зна бо жач ким ре ли ги ја ма при но си ле су се људ-
ске жр тве. Код Ма ја и Ин ка жре ци су ра се ца ли гру ди жи вом чо-
ве ку и ва ди ли ср це; на дан пра зни ка нај ве ћег сун ча ног бо жан-
ства број жр та ва је из но сио и до 30.000, и за то су Ин ке во ди ле ра-
то ве да би узи ма ли за ро бље ни ке, или су ор га ни зо ва ли лов на љу-
де, као на ди вље зве ри. У цен трал ној Афри ци при но ше не су људ-
ске жр тве бо ги њи ју тар ње зве зде (Ве не ри), а у Грч кој, бо ги њи Ме-
се ца, ко ја је би ла оба ви је на зми ја ма.
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Број абор ту са у хри шћан ским зе мља ма је већ пре ма шио број 
свих љу ди уби је них у ра то ви ма, оних при не се них на жр тву и по-
је де них од стра не ка ни ба ла. На ста рим гра ви ра ма Зе мља је пред-
ста вља на као остр во ко је пли ва у оке а ну ва си о не; да нас, пак, она 
је слич ни ја остр ву ко је пли ва у мо ру људ ске кр ви.

Мно ги су у не до у ми ци: због че га нас Го спод та ко су ро во ка-
жња ва? Ни је ли пра вил ни је пи та ти: за што нас Го спод још увек 
тр пи? – Он нас тр пи због не из ре ци ве Сво је ми ло сти, и ра ди мо ли-
та ва угод ни ка Ње го вих, све ту не ви дљи вих; тр пи нас, оче ку ју ћи 
на ше по ка ја ње. 

ПРЕ ВЕО СА РУ СКОГ: РО ДО ЉУБ ЛА ЗИЋ
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и дов дан је у исто ри ји срп ској во до дел ни ца и ме ри ло. Он де-
ли на шу исто ри ју на до га ђа је „пре Ко со ва“ и на до га ђа је 
„по сле Ко со ва“.

 Ов де реч „КО СО ВО“ ни је ге о гра фи ја већ иде о ло ги ја и 
иде ал. Иде ал по ста вљен пред срп ски на род у це ли ни и пред сва-
ког Ср би на по на о соб још дав не 1389. го ди не. 

Та да је Ви дов дан по стао он то ло шки нај зна чај ни ји да тум у 
срп ској исто ри ји, до га ђај у ко ме је кул ми ни ра ла сва на ша исто ри-
ја од до ла ска на ову бал кан ску ВЕ ТРО МЕ ТИ НУ, с јед не стра не, и 
ка мен те мљац на ко ме се гра ди ла сва на ша исто ри ја од Ко сов ске 
бит ке па све до да нас, с дру ге стра не. 

Ви дов дан је по стао со чи во ко је са би ра у се би све што је све-
тло, све то и че сти то би ло у на шем на ро ду пре Ко со ва, и ко је из се-
бе ши ри и ра си па све тло но сне, све то но сне и че сти то твор не зра-
ке на сав наш на род и на сву на шу исто ри ју по сле Ко со ва. 

Ви дов дан је зе нит над на шим гла ва ма, али и те мељ под на-
шим но га ма. 

Ви дов дан је за и ста Ви дов  дан, ка да се ја сно ви ди и са гле да ва 

Видовдан – огледало српско

В
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„ко је ве ра, а ко је не ве ра“. То је ве чи то СРП СКО ОГЛЕ ДА ЛО.
Не, да кле, са мо оног пр вог Ви дов да на, не го Сваг да на кроз 

сву на шу исто ри ју. 
Ви дов дан је са мо дру го име  за це ло куп ни ток на ше исто ри је, 

те је сто га дан ко ји не пре кид но тра је, дан без сми ра ја сун ца. 
Ка да сун це за ђе том исто риј ском ВИ ДОВ ДА НУ, за ћи ће сун-

це и це лом срп ском на ро ду. И ви ше нам се не ће ро ди ти, јер не ће 
би ти Ср би на да би му се сун це на но во ро ди ло. 

Упра во за то што је Ви дов дан опре де ље ње за „Цар ство Не бе-
ско“, не са мо Кне за Ла за ра не го чи та вог срп ског на ро да до Ко со-
ва и по сле Ко со ва. 

Ви дов дан озна ча ва срп ску веч ност у тра ја њу. Без Ви дов да на 
не ма нам „ви да“, ни исто риј ског ни ду хов ног.

Све ти Кнез Ла зар је на Ви дов дан до вео до вр хун ца све то сав-
ски иде ал срп ског чо ве ка, ис пу нио све то сав ско срп ско Је ван ђе-
ље, ко је са же то гла си: „Све за Хри ста, Хри ста ни за шта“. 

То је опре де ље ње за „Цар ство Не бе ско“, за веч не ду хов не вред-
но сти: веч ну исти ну, веч ну прав ду, веч ну на ду, веч ни жи вот. 

Тим вред но сти ма је све ти Кнез ис пу ња вао свој зе маљ ски жи-
вот, за те вред но сти га је и по ло жио. То су вред но сти за ко је вре-
ди жи ве ти, али за ко је вре ди и умре ти ка да то за тре ба.

Оне су ва жни је и трај ни је од обич ног, про ла зног зе маљ ског 
жи во та. 

То је све то ла за рев ски за вет и ама нет сва ком Ср би ну. У ње му 
се ра ђа мо, у ње му тра је мо, и у ње му уми ре мо. 

Ко друк чи је ми сли и уму је, он је Ср бин са мо по би о ло ги ји, не 
и по ду ху.

Ср би ја и да нас по сто ји и оп ста је за хва љу ју ћи оним Ср би ма 
(ма ко ли ко ма ло број ни би ли) ко ји су Ла за рев ско опре де ље ње учи-
ни ли ду шом сво је ду ше, ср цем сво га ср ца, зе ни цом сво га ока. 

Ка ко он да та ко и да нас Ви дов дан је во до дел ни ца не са мо срп-
ске исто ри је не го и са мих Ср ба. И он да и са да Ср би су се де ли ли 
због Хри ста и Цар ства Не бе ског. 

По бе ђи ва ли су увек они ко ји су би ли уз Хри ста и са Хри стом, 
ма кар оку „не при стра сног“ исто ри ча ра из гле да ло и друк чи је.

Кнез Ла зар и да нас жи ви, јер ње го во опре де ље ње жи ви и тра-
је у ду ша ма ми ли о на Ср ба ко ји га вер но сле де по пут ко сов ских 
ви те зо ва. 
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На жа лост, ка ко оног пр вог Ви дов да на та ко и да нас, ни су ма ло-
број ни ни они Ср би ко ји ма је ви ше оми ле ло „цар ство зе маљ ско“. 

За та кве ни шта у на шој исто ри ји и у на шем на ро ду (па ни сам 
тај на род) ни је то ли ко све то да се не би мо гло про да ти, унов чи ти 
и из да ти. Као што ни је би ло ни за Ву ка Бран ко ви ћа.

На Ви дов дан пре 616 го ди на сви Ср би су би ли на Ко со ву по-
љу, али ни су сви би ли исте ми сли и опре де ље ња. Та ко кроз це лу 
на шу исто ри ју, та ко и да нас. 

Сви ми сле о Ко со ву, го во ре о Ко со ву, ре ша ва ју про блем Ко со-
ва, али Ко со во ви де и до жи вља ва ју раз ли чи то. 

Од Ко со ва и око Ко со ва љу ди се де ле на два та бо ра: јед ни Ко-
со во ви де као по раз, дру ги – као по бе ду. 

Јед ни као до га ђај због ко га смо па ли у мрач но пе тве ков но тур-
ско роп ство, дру ги – као до га ђај за хва љу ју ћи ко ме смо то роп-
ство из др жа ли и пре жи ве ли.

 Јед ни као „гроб ни цу“ у ко јој су „сва на ша на да ња за ко па на“, 
дру ги – као из вор свих уз ви ше них стре мље ња и прег ну ћа у на-
шем на ро ду.

 Нај зад, јед ни Ко со во ви де као ме сто на ко ме је чи тав је дан на-
род из вр шио ма сов но са мо у би ство, дру ги – као жр тве ник на ко-
ме је чи тав је дан на род ко лек тив но и све сно при нео се бе на жр-
тву „Цар ства ра ди Не бе ско га“, и ти ме по стао је дан кр сто но сни и 
му че нич ки на род.

От куд та ко опреч ни и ди ја ме трал но раз ли чи ти ста во ви о Ко-
со ву у на шем на ро ду? 

На то пи та ње по сто ји са мо је дан пра ви од го вор: они су на сле-
ђе ни од оног пр вог Ви дов да на.

Та ко је би ло и он да: јед ни су би ли уз Ву ка Бран ко ви ћа, дру ги 
– уз че сти тог Кне за Ла за ра.

Све је за ви си ло, ка ко он да та ко и да нас, од са др жи не и опре-
де ље ња сва ке ду ше. 

Је ли ду ша ис пу ње на зе мљом и те жњом за „зе маљ ским цар-
ством“, она Ко со во до жи вља ва као по раз; је ли пак ис пу ње на веч-
ним вред но сти ма и усме ре на ка „Цар ству Не бе ском“ – она га до-
жи вља ва као по бе ду. 

За пр ве је Ко со во „не чу ве на тра ге ди ја“, јер, ка ко ве ли све ти 
Вла ди ка Ни ко лај, они го во ре: „Ко со во је за у ста ви ло то чак на ше 
исто ри је, уна за ди ло нас је. Да ни је би ло Ко со ва, ми би смо да нас 
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би ли ве ли ки на род“ (Еп. Ник., Ко со во и Ви дов дан, стр. 69). По 
све том, пак, Вла ди ци, „Баш нас је Ко со во учи ни ло ве ли ким на ро-
дом. Оно је на ша на род на Гол го та, у исто вре ме, на ше на род но 
вас кр се ње, ду хов но и мо рал но“ (исто).

Ко је у пра ву и где је исти на?
Не по гре ши ви од го вор дат је јед ном заувек још оног пр вог Ви-

дов да на. 
Јер, „ако је ко на Ко со ву пре тр пео по раз“, ве ли опет Вла ди ка 

Ни ко лај, „пре тр пео га је ве ли ки го спо дин Вук Бран ко вић, а не 
Кнез Ла зар. Ко жр тву је свој жи вот у јед ној бор би за исти ну и 
прав ду Бо жи ју, жр тво вао је нај ве ће што је имао и мо гао, и – по бе-
дио је. Ма кар бит ка тех нич ки би ла из гу бље на, он оста је по бе ди-
лац. А по што је сва срп ска вој ска на Ко со ву по љу па ла – и то дра-
го вољ но – за исти ну и прав ду Бо жи ју, то је она и по бе ди ла“ 
(исто).

То је ме ра и ме ри ло за све оне на ве де не раз ли чи те ви зи је и 
ста во ве о Ко со ву. 

Јед ни се свр ста ва ју под из дај нич ки бар јак Ву ка Бран ко ви ћа, 
дру ги – под Кр сташ бар јак Бо шка Ју го ви ћа и Кне за Ла за ра.

Јед ни Ко со во по сма тра ју са мо те ле сним очи ма и ме ре ма те ри-
јал ним вред но сти ма, дру ги – про бу ђе ним очи ма ду ше и ме ре га 
веч ним вред но сти ма.

Ва и сти ну, ко ли ко је ду ша пре те жни ја од те ла и те ло од оде ла 
(Мт. 6, 25), то ли ко је став оних дру гих пре ма Ко со ву уз ви ше ни ји 
од ста ва оних пр вих.

На Кне за Ла за ра и ње го ву вој ску пре ко шестсто ти на го ди на 
ли је се бла го слов це лог на ро да, а на Ву ка Бран ко ви ћа и ње го ве 
след бе ни ке – па да на род на кле тва.

При мер Кне за Ла за ра бу ди у на ма по нос и оду ше вље ње за 
исте иде а ле за ко је је он му че нич ки по стра дао, а при мер Ву ка – 
иза зи ва осе ћај сти да и сра ма што се у на шем ро ду на шао и та-
кав из род.

Не ко је не где ре као да смрт чо ве ка нај че шће ли чи на ње гов 
жи вот. 

То под јед на ко ва жи ка ко за ве ли ке пра вед ни ке, та ко и за ве-
ли ке гре шни ке. Пра вед ни ци  „усни ва ју“ у Го спо ду („за спао је 
сном пра вед ни ка“, ве ли наш на род), док је „смрт гре шни ка љу та“, 
јер „ко се ма ша но жа, од но жа ће и по ги ну ти“ (Мт. 26, 52).
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Жи вот Кне за Ла за ра у мно го ме је ли чио жи во ту нај ве ћих све-
ти те ља Бож јих.

По ње го вим би о гра фи ма, као и по бо го слу жбе ним пе сма ма, 
ис пе ва ним ка сни је у ње го ву част, он је био „благ, кро так, укра-
шен не зло би во шћу, исти ном и прав дом“. 

Био је „око сле пи ма, но га хро ми ма, пот по ра ста ри ма“. 
Био је, ка ко ве ли ње гов са вре ме ник, па три јарх Да ни ло III, „од 

де тињ ства мно го у свим до брим де ли ма укра шен, и свим вр ли на-
ма по ка зи ва ше се пле ме нит, ве ле у ман и му жа ствен“. 

Био је пра ви чан и му дар вла дар, не жан и че до љу бив отац, 
пле ме нит и ве ран су пруг.

На свим по љи ма жи во та жи вео је и де лао је ван ђел ски. Јед ном 
реч ју, он је у сво ме жи во ту ис пу нио у це ли ни Је ван ђе ље Хри сто во. 

Он да, ни ка кво чу до што се у да том мо мен ту до но ше ња суд бо-
но сне од лу ке при во лео „Цар ству Не бе ско ме“. Јер са мо онај ко је 
у ста њу да жи ви Цар ства ра ди Не бе ско га, мо же и умре ти за „Цар-
ство Не бе ско“. 

То Ко сов ско, Ви дов дан ско, Ла за рев ско ОГЛЕ ДА ЛО и да нас је 
пред на ма. 

Ми се да нас на ла зи мо у слич ном по ло жа ју као и Све ти Кнез 
Ла зар оног пр вог Ви дов да на. 

И пред на шом ге не ра ци јом да на шњих Ср ба сто ји исто суд бо-
но сно пи та ње: ко ме ће мо се цар ству при во ле ти? Се дам на е сти 
март про шле 2004. го ди не шта је био дру го до „дру ги срп ски Ви-
дов дан“, нај но ви је, али се не зна ко је по ре ду, ма сов но по стра да-
ње Ср ба на Ко со ву. То по стра да ње тра је и да ље. 

Ср би се по но во свр ста ва ју у два та бо ра, ста ју под два бар ја ка. 
Они ко ји по ди жу си дра сво ја, про да ју сво ја има ња, ку ће, ста-

но ве и од ла зе са Ко со ва – иду под бар јак Ву ка Бран ко ви ћа, про да-
ју и крч ме срп ско Ко со во. 

Они пак, ко ји одо ле ва ју и ис тра ја ва ју „на стра шном ме сту“ је-
су по том ци и след бе ни ци че сти то га Кне за. 

Ово раз вр ста ва ње об у хва та не са мо Ср бе на Ко со ву и Ме то-
хи ји, не го сву да, ма где се на ла зи ли.

Пред сва ким Ср би ном, ма на ком ме сту жи вео, ма на ка квом 
по ло жа ју био, сто ји ви дов дан ско огле да ло. 

Ње му се по ста вља веч но ла за рев ско пи та ње: „ко ме ће се цар-
ству при во ле ти“? 
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До при но си ли оп стан ку Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји на ма ко-
ји на чин (реч ју, де лом, же љом, мо ли твом) он се упи су је у Ла за рев 
та бор. 

До при но си ли пак, опет на ма ко ји на чин, (гла сом, при стан-
ком, пот пи сом, из ја вом) не стан ку Ср ба са Ко со ва, он је заје д но са 
Ву ком Бран ко ви ћем иза „Го ле ш пла ни не“.

Док је вре ме на, за гле дај мо се до бро у то огле да ло, пре по знај-
мо се бе на ко јој смо стра ни, исправи мо свој став док „вре ме на 
има“, јер иде ноћ ка да ни ко не ће мо ћи де ла ти, ноћ по сле ко је не ма 
сва ну ћа. 

2005. год.
Ви дов дан – ман. Гра ча ни ца

ЕПИ СКОП АР ТЕ МИ ЈЕ
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е ла тив ност исто риј ског вре ме на и на чин ра чу на ња као до-
го вор ра ди сна ла же ња у про сто ру ко ји је са вре ме ном јед-
но, не упу ћу је на да ва ње зна ча ја раз ме ђи сто ле ћа. Њи хо-
вој во до дел ни ци.

Шта ни је ре ла тив но? Два де сет сто ле ћа или две хи ља ду го ди-
шта уда ље ни смо од ро ђе ња Ису са Хри ста. То не го во ри о ду жи-
ни да на Го спод њег ко ји је, пре ма псал му Да ви до вом „...ти су ћа го-
ди на... као дан ју че ра шњи” већ о на шем крат ком по сто ја њу у том 
да ну ко ји тра је из ме ђу два до ла ска.

Про ла зност љу ди се рет ко где уоча ва као у Слу жби за шти те 
кул тур ног на сле ђа, ко ја спа ја епо хе и про стран ства. Ко ја пре по-
зна је ма те ри јал не остат ке кул ту ра ко је су ис пу ња ва ле од ре ђен 
про стор, ко ја их об ра ђу је и са би ра у сво је вр сни па лимп сест. 
Иако не му шта, на ла зи шта про го ва ра ју ка да љу ди ко ји су их гра-
ди ли и на ста ви ли за ћу те.

Про стор и пе ри од у ко ме жи ви мо, обе ле жи ла је хри сти ја ни за-
ци ја, при ла зак Пра во слав ној Цр кви и из раз љу ба ви пре ма Бо гу 
ова пло ћен кроз рас ко шне гра ђе ви не, ко је је гра дио цар зе маљ ски 

На вододелници

Р
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у сла ву Ца ра не бе ског. При ма ње гол гот ског кр ста под ра зу ме ва ло 
је и ње го во по ди за ње на пле ћа и ис пра вља ње са њим, у ви ду ус по-
ста вља ња ду хов не вер ти ка ле ко ја ће ко ре ном би ти ве за на за свет 
(гра ђе ви на) а кру ном за не бо (Тво рац).

Оту да, цвет и кру на кул тур ног на сле ђа у Ср би ји је су вер ске 
гра ђе ви не. Оне при па да ју жи вом ор га ни зму ко ји из ви ре из бу дућ-
но сти а оства ру је се у исто риј ском вре ме ну. Са би ра ње ути ца ја Ис-
то ка и За па да из ро ди ло је са мо свој ну стил ску це ли ну ко ја је уме-
ла и да над ви си уз о ре. Аутен тич ни гра ди тељ ски обра сци, ра шки 
и мо рав ски, и ге о граф ски цр та ју ћи лим од све тих во да Ли ма, пре-
ко Про кле ти ја, Шар Пла ни не, уз слив три Мо ра ве, у ко ји су пре ци 
утка ли сво је вје ру ју. Ур ба ну фор му ис пи са ли су гра до ви на бр ди-
ма и ма на сти ри у кли су ра ма. Све тли ка мен из древ них твр ђа ва, а 
град гра до ва сред ње ве ков не Ср би је, Но во Бр до, „да нас је не пре-
глед на али ве ле леп на ру ше ви на”. Ши ри се ми о ми рис из све ти ња, 
би ле оне цр кве и ма на сти ри или цр кви шта и ма на сти ри шта. Та-
мо где су из бри са ни бе ле зи про го ва ра ју то по ни ми. Оно што ни је 
очу ва но у про сто ру, жи ви у је зи ку. Ушло је у крв и у мај чи но мле-
ко. Под ви гом љу ба ви осо ље на је сва ка сто па зе мље.

Слу жба за шти те Ср би је, ко ја ин сти ту ци о нал но по сто ји од 
1947. го ди не, мла да је у од но су на ор га ни зам ко ји очу ва ва и има 
те шке за дат ке да нас. Спо ме ник ме ђаш је из до ба па ле о ли та (пе ћи-
на Ри со ва ча код Аран ђе лов ца). У том ока ме ње ном кор пу су све у-
куп ног кул тур ног на сле ђа Ре пу бли ке Ср би је, ди ше и сја ји јед но 
жи во те ло ко је се зо ве Цр ква. Цр ква као са бор ко ји се од ви ја у 
гра ђе ви ни ко ја се та ко ђе зо ве цр ква и ко ја је у од но су на пре те-
жни је, са мо ло мљи ви суд у про сто ру. Си лу ве ре у гра ђе ви не ова-
пло ти ли су хри сто љу би ви вла да ри ди на сти је „све тог ко ре на”, за-
чи њу ћи кон ти ну и тет ко ји свој свр ше так има у Да ну Го спод њем. 
Чу ва ти гра ђе ви не ко је су део те ла Цр кве зна чи чу ва ти су шти ну 
ко ја је не ви дљи ва. Чу ва ти не ви дљи во у ви дљи вом.

Ка да би се са сва ке цр кве, из вер ти ка ле сва ког кр ста (са ам во-
на, кроз хо рос, там бур и ку по лу) пру жио ко нац ка не бу, би ло би 
их на хи ља де ни ти. Има је дан врт, где би кон ци би ли та ко гу сти, 
да пти ца не би мо гла да про ле ти. Тај врт на ју гу Ср би је, сто ле ћи-
ма је на са ђи ван и зо ве се Ко со во и Ме то хи ја, по пти ца ма – ко со-
ви ма и ма на стир ским има њи ма – ме то си ма. Об да рен је цр ква ма 
и ма на сти ри ма „и сва ко ја ким др ве ти ма ле пим за гле да ње”.
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Тај врт је да нас раз гра ђен. Из ње га су про те ра ни гра ди на ри. 
У ње га су упу ште ни ту шта и тма. У том вр ту оба ра ју кр сто ве и ку-
по ле не би ли по ки да ли гу сто тка ње из ме ђу зе мље и не ба. У тај 
врт се не мо же ући сло бод но. И ко уђе са чу ва ри ма, не зна хо ће 
ли иза ћи. У том вр ту мрак је де и љу де и ку ће.

Са мо у јед ном да ну ко ји се зо ве 17. март 2004. (и ко ји је тра јао 
72 са та) ра су ка но је на де се ти не цр ка ва. Уби ја ни су и ико не и оде-
жде и са су ди. Го ре ли су жи во пи си и жи ти ја. По но во су уми ра ли 
мр тви. Све тле ле су мо шти и гро бо ви. Спа љен је дан на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Па ла је то ли ко цр на ноћ да зве зде над тим вр том бо-
жан ски све тле. Раз ни за на је бро ја ни ца При зре на – цр ква Бо го ро-
ди це Ље ви шке, ма на стир Св. Ар хан ге ла, Са бор на цр ква Св. Ђор-
ђа, цр ква Св. Ни ко ле (Ту ти ће ва), цр ква Св. Спа са, цр ква Св. Ђор-
ђа (Ру но ви ће ва), Бо го сло ви ја Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја, Вла ди чан-
ски двор...* Ко сач се че од Ко сов ске бит ке до да нас не пре кид но. 
Чу па ју се ста бла из ко ре на, љу ди из ог њи шта, гра ђе ви не из те ме-
ља. Отва ра ју се ра не и ур ви не и у њих на ли ва нај љу ћи оцат. Пи-
ште и во да и ка мен. Ви ше је по ру ше них не го очу ва них цр ка ва. 
Ви ше их не ви дљи вих сја ји не го што у про сто ру по сто ји. Ви ше ви-
ди ср це не го око. На жи во се от ки да и да нас, у 21. сто ле ћу од ро ђе-
ња Хри ста, у Евро пи.

Ако су је ди но у су жи во ту про стор и гра ђе ви на кул тур но до-
бро, Слу жба за шти те је пред те шким за дат ком.

Ка ко чу ва ти гра ђе ви ну а не ма ти око ње пре део? Ка ко чу ва ти 
огра ђе но бо дљи ка вом жи цом? Ка ко чу ва ти за ро бље но не бо („оп-
ште жи ће је не бо на зе мљи”)? Шта је Трон срп ског цр кве ног по гла-
ва ра (Пећ ка Па три јар ши ја) без Ље во шких ис по сни ца и Ру гов ске 
кли су ре? Не ма гра ђе ви не ми мо про сто ра, на ро чи то не цр кве не, 
ко ја у пре део ни је спу ште на по слу ча ју већ по про ми слу и ко ја је 
у ви ше сто лет ном са деј ству по ста ла са окру же њем јед но. Дух ме-
ста – то су гра ђе ви на и тло и бруј ко ра ка на ра шта ја ко ји се сме њу-
ју. Ка ко чу ва ти цр кву без Цр кве? Ко ру бу без су шти не? Ни је суд 
ло мљи ви ва жни ји од нек та ра у су ду. Шта ће Дух Све ти за сла ди ти 
ако је на род из су да ра за сут? Ка ко чу ва ти гра ђе ви ну из ко је су 
про те ра ни љу ди? Ка ко ће зе мља без со ли?

Да ли је огра ђен ма на стир, одво јен од пре де ла и одво јен од љу-
ди кул тур но до бро? Мо же ли кул тур но до бро би ти за бра ње но ме-
сто до ко га не ма пу та? Мо же ли до ма ћин кул тур ног до бра би ти 
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за ро бље ник? Мо же ли кул тур но до бро би ти там ни ца? Јед ни стра-
жа ре уз зу до ве ма на сти ра, дру ги вре ба ју из шу ма и са чу ка. До ма-
ћин до бра бу дан спа ва из ме ђу два ни ша на. Го ло рук. Над ње го-
вом гла вом укр шта ју се вој ске. Не бо ви со ко а у зе мљу жив не мо-
же. Ра за пет је у ме сту. На не ви дљи вом кр сту. Оруж је му је хри-
шћан ско – ве ра, на да и љу бав.

Ка ко шти ти ти на сле ђе на Ко со ву и Ме то хи ји? Шти те ћи пре-
де ле, гра ђе ви не и љу де. То трој ство је пу но ћа кул тур ног до бра. 
Шта их об је ди њу је? Сло бо да. Сун це Прав де и Исти на Жи во та.

Ви ди ли свет ову ду хов ну ри зни цу са раз гра ђе ним зи до ви ма 
и раз ва ље ним вра ти ма, из ко је се раз но си у не по врат? Ка кво јој 
је име дао на звав ши је: кул тур но на сле ђе у ју го и сто чој Евро пи – 
Ко со во? Где су Не ма ња и Са ва, Де чан ски и Ми лу тин, Ду шан и Ла-
зар? Где је ра шка гра ди тељ ска шко ла као син те за а не су коб су-
прот но сти? Где је сли кар ска шко ла Не ма њи ћа ко ја сто ји из ме ђу 
Ком ни на и Па ле о ло га? Где је Ме то хи ја ко ја је при ми ла мај сто ре 
са Бос фо ра и Ја дра на и по ста ла део аутох то ног из ра за ко ји су ис-
пи са ли пре део и чо век? Где је исто ри ја јед ног на ро да ко ја се ме ња 
укла ња њем ма те ри јал них до ка за? Мо же ли се за ти ра њем ви дљи-
вог из бри са ти и не ви дљи во? Ко је још за у ста вио Све тлост?

Би ће да је ноћ по че так Да на ко ји иде.

МР ГОРДАНА МАРКОВИЋ

НА ПО МЕ НА:

По ру ше не све и ње у о гро му 17–19. мар а 2004.

Цр ква Бо го ро ди ца Ље ви шка, При зрен; ма на стир Св. Ар хан ге ли, 
При зрен; ма на стир Де вич; Са бор на цр ква Св. Ђор ђа, При зрен; 
цр ква Св. Ни ко ле (Ту тић), При зрен; цр ква Св. Спа са, При зрен; 
цр ква Св. Ђор ђа (Ру но ви ћа цр ква), При зрен; цр ква Св. Или је, Ву-
чи трн; цр ква Св. Са ве, Ко сов ска Ми тро ви ца; цр ква Св. Ни ко ле, 
При шти на; цр ква Св. Или је, По ду је во; Бо го сло ви ја Св. Ћи ри ла и 
Ме то ди ја, При зрен; цр ква Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це, Соф то-
вић (код Уро шев ца); Вла ди чан ски двор, При зрен; цр ква, До ња 
Ши па шни ца; цр ква Св. Не де ље, При зрен; цр ква Св. Ни ко ле, Ко-
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со во По ље; цр ква Св. Уро ша, Уро ше вац; цр ква Св. Пе тра и Па-
вла, Та ли но вац; Срп ско гро бље, Уро ше вац; ка пе ла на гро бљу, Ва-
рош; цр ква Св. Јо ва на, Пећ; цр ква Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди-
це, Бе ло По ље; цр ква Св. Тро ји це, Ђа ко ви ца; цр ква Св. Или је, Би-
стра жин; цр ква Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це, Ђа ко ви ца; гро-
бљан ска ка пе ла Св. Ла за ра, Пи ско те; цр ква Св. Пет ке, Ви ти на; цр-
ква Св. Ми ха и ла, Оби лић; цр ква Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди-
це, Ли пљан; цр ква Св. Фло ра и Ла вра, Ли пљан; цр ква Св. Ар хан-
ге ла Ми ха и ла, Шти мље; цр ква Св. Не де ље, Бр ња ча; цр ква Св. Пе-
тра и Па вла, Ис ток.
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ан на де вас це лог хри шћан ства, Вас крс, не по се ду је са мо јед-
ну нео спор ну ме та фи зич ку ди мен зи ју, већ се од но си и на 
лич на као и на оп шта по зи тив на иш че ки ва ња по је ди на ца, 
за јед ни ца и на ро да. Ово го ди шњи Вас крс је обе ле жен и но-

вом мо ли тве ном на дом по сле по нов них те шких ис ку ше ња на шег 
кр сто но сног на ро да у Све тој срп ској зе мљи, Ко со ву и Ме то хи ји.

Тек што је НА ТО 1999. за по сео Ко смет, ар ба на шки екс тре ми-
сти су пред очи ма до зу ба на о ру жа них пред став ни ка „НА ТО-де-
мо кра ти ја“ по би ли око 1 600 Ср ба, око 240 000 Ср ба и дру гих не-
Ал ба на ца „ет нич ки очи сти ли“, мно го број на пра во слав на гро бља 
уни шти ли, хи ља де срп ских ку ћа и пре ко 140 пра ста рих пра во-
слав них цр кви и ма на сти ра ра зо ри ли и спа ли ли. Пет го ди на ка-
сни је и опет пред очи ма до зу ба на о ру жа них пред став ни ка „НА-
ТО-де мо кра ти ја“, по но во су про шле го ди не план ски и си сте мат-
ски ор га ни зо ва ни по гро ми, вар вар ска про га ња ња и „ет нич ка чи-
шће ња“ – 28 мр твих и пре ко 870 по вре ђе них, пре ко 4 000 „ет нич-
ки очи шће них“ Ср ба; 280 срп ских ку ћа спа ље но, три де сет цр кви 
и ма на сти ра спа ље но и 11 те шко оште ће но... свет ско кул тур но на-

Косово и Метохија
 – пре и после Васкрса

Д
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сле ђе и све ти ње вас ко ли ког хри шћан ства, Бо го ро ди ца Ље ви шка, 
Све ти Ар хан ге ли, Де вич – све ру ком зло моћ ни ка пре да то гре-
шном пла ме ну...

Је дан оче ви дац ове по след ње по гро ма шке ор ги је, јед на Не ми-
ца у слу жби јед не ин тер на ци о нал не ху ма ни тар не ор га ни за ци је у 
При зре ну (име по зна то ауто ру) ми је та да опи са ла сво је ути ске:

„17. март 2004. го ди не, још се дам да на и до ла зи пе та го ди шњи-
ца НА ТО-ра та про тив Ју го сла ви је. Ве че је, око шест са ти, во зи мо 
се кроз При зрен. Упа да ми у очи да су ка фи ћи и рад ње за тво ре ни 
и, по том, да на ули ца ма не ма же на и вр ло рет ко се ви де ста ри ји 
љу ди. Мој бо сан ски во зач ми ли кроз уске ули чи це и од јед ном 
про ла зи мо по ред јед не го ру ће ку ће... је дан уса мље ни чо век по ку-
ша ва да јед ним та ну шним ба штен ским цре вом не што учи ни про-
тив ва тре не сти хи је и пре не ра жа ва ме да ни ко из без пре глед не 
го ми ле љу ди не по ку ша ва да му по мог не. Из не на да по ста јем све-
сна то га, да на стр ми ни ис под утвр ђе ња, го ре мно го број не ку ће 
– то је срп ски део гра да...

Сре ћeм сво је ко сов ско-ал бан ске и тур ске по зна ни ке и од мах 
ме во де на те ра су, ода кле се ви ди ка ко срп ску пра во слав ну цр кву 
про жди ре пла мен; док сам тра жи ла свој фо то-апа рат, ру ши се цр-
кве на ку по ла и не ста је у пла ме ном мо ру а оку пље на го ми ла гла-
сно ли ку је, сла ви и апла у ди ра...

Од ла зи мо на ли це ме ста и мо ји по зна ни ци ме ти хо упо зо ра-
ва ју да не фо то гра фи шем и да ни слу чај но не про го во рим нијед-
ну срп ску реч...

На Ше др ва ну, цен трал ном тр гу ис пед пра во слав не цр кве, гу-
сто зби је на го ми ла ал бан ских мла ди ћа не до пу шта КФОР-ва тро-
га сци ма да при ђу цр кви... КФОР до пу шта, то ле ри ше све то...

Сле де ћег ју тра по се ћу јем ко ле ге из АСБ, чи ји за да так је био 
да гра де ку ће за срп ске по врат ни ке... они се па ку ју и вра ћа ју за 
Не мач ку јер по сле ове но ћи је ја сно да је њи хов рад из гу био сва-
ки сми сао... и ОЕБС као и УН-ор га ни за ци је за тва ра ју сво ја пред-
став ни штва.

Из ве сти са зна је мо да по чи та вом Ко со ву и Ме то хи ји го ре 
срп ске ку ће, цр кве и ма на сти ри, да се у Бе о гра ду и Ни шу на па да-
ју xа ми је... Од ла зи мо до из го ре ле цр кве и као пр во ви дим два де-
се так пра зних бен зин ских кан ти... не, ни ко не спре ма то ли ку ко-
ли чи ну бен зи на за је дан „спон та ни на род ни про тест“, ово је све 
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мар љи во при пре мље но... Чу јем од јед ног огор че ног КФОР-ва тро-
га сца, ко ји не зна да је у не по сред ној бли зи ни не ко ко го во ри не-
мач ки, ка ко ка же сво јим ко ле га ма: „Од 1999. го ди не шти ти КФОР 
ову цр кву и умо та ва је у бо дљи ка ву жи цу.... а сад су на ши вој ни-
ци ку ка вич ки по бе гли ис пред ка ме ни ца ових мла дих ал бан ских 
„ју на ка“!

На пу шта мо град и во зи мо пре ко Ђа ко ви це и Пе ћи за Цр ну 
Го ру. Ус пут про ла зи мо по ред Де ча на, са ње го вим чу ве ним пра ста-
рим ма на сти ром... на јед ном рас кр шћу ви ше хи ља да мла дих Ал-
ба на ца, је дан тем пе ра мент ни го вор ник, та ла са ње мно го број них 
ал бан ских за ста ва, де лу ју пре те ће и осе ћам рас ту ћи страх, да се 
спре ма ју да на пад ну ма на стир у Де ча ни ма... су тра дан сам чу ла 
да су на ма на стир ис па ље не гра на те или ра ке те... 

Ка ко опи са ти ту ноћ? Цр кве го ре, ли ца спа ли те ља оба сја на 
пла ме ном, не ки ли ку ју или су ис пу ње ни очи глед ним не мим за до-
вољ ством, дру ги де лу ју за бри ну то или чак уту че но а не ка пак су 
пот пу но рав но ду шна... и ни ко не по ку ша ва да се су прот ста ви 
без у мљу... 

КФОР ни је ре а го вао... Су тра дан сам пра ви ла сним ке... иста 
ли ца... ни ка да не ћу схва ти ти сте пен мр жње, ко ји осло ба ђа јед ну 
та кву бе сми сле ну ра за рач ку енер ги ју... али са да на слу ћу јем ат мос-
фе ру у мо јој зе мљи, Не мач кој, из три де се тих го ди на про шлог ве-
ка, ка да су си на го ге по че ле да го ре...“

Сва ко дне ви ца се, да кле, не за ви сно од пра знич них да на и од 
го ди не до го ди не раз ли ку је и сва ко вре ме но си увек не ка сво ја ак-
ту ел на обе леж ја и не ке спе ци фич но сво је им пе ра ти ве – шта се 
још мо же, шта се сме и мо ра иш че ки ва ти по сле ово го ди шњих Ус-
кр шњих пра зни ка?

Си гур но и на пр вом ме сту, то иш че ки ва ње и та на да се од но-
си на суд би ну срп ских све ти ња на Ко со ву и Ме то хи ји и оних ма-
ло број них пре о ста лих за точ ни ка за ве та Све тог кне за, ко ји су сва-
ко днев но из ло же ни ја ро сном без у мљу ар ба на шких те ро ри ста. 
Још јед ном – ка да је 1999. го ди не НА ТО, нај моћ ни ја рат на ма ши-
не ри ја свих вре ме на, по че ла да ра за ра и ко ма да на шу зе мљу, опет 
се пут не ба по ди гла ко сов ска кле тва, већ та да се зна ло да ће за лу-
ђе ни се па ра ти сти ме ђу Ар ба на си ма и под но вим на сил ним уље-
зи ма кре ну ти у уни шта ва ње и за ти ра ње све га срп ског у овој на-
шој ко лев ци... та ко је би ло и у вре ме Осман ли ја, у вре ме аустро-
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угар ско-не мач ко-бу гар ске оку па ци је, па у вре ме Хи тле ра и Му со-
ли ни ја, та ко је и да нас... Вре ме ис ку ше ња тра је...

По мо ли мо се, да кле, и по сле овог Вас кр са, Све др жи те љу за 
све срп ске стра дал ни ке и но во му че ни ке... и да се њи хо ва и све-
срп ска Гол го та што пре окон ча. По мо ли мо се за гре шне и гор де 
пред став ни ке „Но вог свет ског по рет ка“, да ко нач но по ста ну све-
сни сво је те шке и пре те шке од го вор но сти, свих сво јих гре ха. 
По мо ли мо се и за све ино вер не и не вер не, бе сло ве сне и без са ве-
сне зло чи ни о це, да се окре ну Бо жи јој ми ло сти и при се те Бо жи-
је ка зне.

Срп ки ње су, по сле Ко сов ске бит ке, сто ти на ма го ди на – на ро-
чи то у Хер це го ви ни и Цр ној Го ри – но си ле цр не ма ра ме на гла ви 
а сви Ср би га ји ли у ср ци ма на ду и ве ру у по вра так сво јим древ-
ним све ти ња ма. Је вре ји су пак, по сле рим ске оку па ци је Је ру са ли-
ма и ра за ра ња Со ло мо но вог хра ма, хи ља да ма го ди на че сти та ли 
јед ни дру ги ма до ла зак но ве го ди не, ре чи ма: „Сле де ће го ди не у Је-
ру са ли му!“ Имај мо то на уму и ове го ди не, и по што смо још јед-
ном јед ни дру ги ма по же ле ли: „Хри стос вос кре се – ва и сти ну вос-
кре се!

ВЛА ДИ МИР УМЕ ЉИЋ
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о во ри ти или пи са ти о При зрен ској бо го сло ви ји св. Ки ри ла 
и Ме то ди ја, о ње ној уло зи у цр кве ном и кул тур ном жи во-
ту Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, о ње ним на по ри ма и за слу-
га ма за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та Ср ба то ком 128 

го ди на ду ге исто ри је овог про свет ног за во да Срп ске Пра во слав-
не Цр кве на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је, умно го ме пре ва зи ла зи 
окви ре јед ног члан ка. За озбиљ ну оп сер ва ци ју  сва ког од на ве де-
них сег ме на та ње ног жи во та по треб но је мно го ви ше вре ме на и 
мно го ви ше про сто ра. И по ред мно гих зна ча ја них до га ђа ја и да-
ту ма у тра ја њу Бо го сло ви је, њен исто ри јат, услед ско ра шњих до-
га ђа ја, мо гу ће је, гру бо узев ши, по де ли ти на два де ла: онај пре и 
онај по сле ју на 1999. го ди не. Узи ма ју ћи у об зир ову не ми лу и на-
сил но на мет ну ту по де лу, по ку ша ће мо да, у крат ким цр та ма, ука-
же мо на нај о снов ни је од ли ке оба ова пе ри о да у по сто ја њу При-
зрен ске бо го сло ви је. 

„Ку ћа мо ја у При зре ну, у ко јој је са да Бо го сло ви ја,
да оса не на ве чи а вре ме на ку ћом 

Пра во слав не Ср ске Бо го сло ви је ри зрен ске, 
у ко јој ће се учи и и за ду хов на зва ња

сре ма и си но ви мо је оаџ би не – Са ре Ср би је.”
(Те са мен Си ме Ан дре је ви ћа Игу ма но ва-При зрен ца)

Г

Призренска богословија 
светог Кирила и Методија 
пре и после марта 2004. године
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Осно ва на 1871. го ди не, При зрен ска бо го сло ви ја је, кроз све 
вре ме сво га по сто ја ња и тра ја ња на осве шта ним про сто ри ма 
Ста ре Ср би је, за у зи ма ла ве о ма вид но и зна чај но ме сто у цр кве-
ном и кул тур но-про свет ном жи во ту ка ко Ср ба у При зре ну, та ко 
и ње го вој бли жој или да љој око ли ни. По ред Епар хи је ра шко-
при зрен ске, При зрен ска бо го сло ви ја спа да у ред нај зна чај них ин-
сти ту ци ја пра во слав ног срп ског на ро да и ње го ве Цр кве на Ко-
сме ту. Увек жи вот но за ин те ре со ва на за пи та ња од огром не ва-
жно сти за на ци о нал ни оп ста нак и оста нак срп ског на ро да на Ко-
со ву, а у по след ње вре ме, на ро чи то де ве де се тих го ди на са да већ 
про шлог ве ка, за ње гов ду хов ни и на ци о нал ни пре по род, Бо го-
сло ви ја св. Ки ри ла и Ме то ди ја је, пре ко сво јих про фе со ра и уче-
ни ка, ак тив но уче ство ва ла у фор ми ра њу јед не но ве ствар но сти 
на Ко со ву и Ме то хи ји, не за не ма ру ју ћи при том сво ју при мар ну 
де лат ност – при пре ма ње све ште нич ког и бо го слов ског ка дра 
сво јој Цр кви. Стал но ак тив но при сут на у При зре ну, Бо го сло ви-
ја је кроз мно ге го ди не и на мно го на чи на ко ло рит гра да и око ли-
не чи ни ла ду хов но жи вљим и ти ме ис трај ни јим у да ни ма пу ним 
ис ку ше ња днев но по ли тич ких пре ви ра ња. 

Кти тор При зрен ске бо го сло ви је је сте Си ма Ан дре је вић Игу-
ма нов (1804 – 1882), При зре нац, ко ји је још пре по ди за ња школ-
ске згра де за по тре бе Бо го сло ви је био по знат као „по бо жан и че-
стит хри сти ја нин’’, ка ко о ње му све до чи не дељ ни ви ла јет ски 
лист „При зрен’’ 1871. го ди не. „... Са знав ши  ве ли ку ну жду ов да-
шњих хри сти ја на у јед ној до бро уре ђе ној шко ли... он је из сво јих 
но ва ца, ко је је кроз 35 го ди на соп стве ним тру дом и зно јем, тр гу-
ју ћи на стра ни, спе ча лио, по кло нио ов да шњој хри сти јан ској оп-
шти ни 5.000 це сар ских ду ка та да на чи ни јед но до бро да ни је за 
шко лу, обе ћав ши да ће кад све бу де го то во, на ба ви ти о свом тро-
шку и све оста ле школ ске по тре бе. Ње го во ви со ко пре вас ход ство 
Са фет-па ша, до знав ши за ову ве ли ку и ко ри сну за на род жр тву 
од стра не С. А. Игу ма но ва, од мах је из во лео одо бри ти да се шко-
ла гра ди, а са мог Си му по хва лио за ње го ву љу бав к сво ме оте че-
ству и на ро ду’’. („При зрен’’, 1871. го ди не) И дан да нас Бо го сло ви ја 
жи ви и фи нан си ра се сред стви ма ко је обез бе ђу је За ду жби на Си-
ме А. Игу ма но ва – При зрен ца у Бе о гра ду. Ра до ви на из град њи Бо-
го сло ви је от по че ли су бла го сло вом по след њег фа на ри от ског Ми-
тро по ли та при зрен ског Ме ле ти ја, ко ји је по мно го че му кон тро-
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верз на лич ност, али је, сва ка ко, је дан од рет ких грч ких епи ско па 
на тро ну Ми тро по ли та при зрен ских ко ји је во лео и до пу штао 
про све ту у срп ском на ро ду. Због ве ли ких за слу га за до бро би ти је 
срп ског на ро да од ли ко ван је ор де ном Све тог Са ве пр вог сте пе на 
од стра не срп ског кра ља Алек сан дра 1894. го ди не.

Де лу ју ћи у ве о ма те шким и оскуд ним жи вот ним усло ви ма, Бо-
го сло ви ја је чи ни ла оно што је је ди но мо гла. Ве о ма су рет ки, го то-
во за не мар љи ви, пе ри о ди ка да је рад Бо го сло ви је био нео ме тан и 
без тр за ви ца. Спре ма ју ћи ква ли те тан све ште нич ки под мла дак, не 
са мо за про сто ре Ко со ва и Ме то хи је, Бо го сло ви ја је спро во ди ла је-
дин стве ну је ван ђел ску ми си ју бу ђе ња и про све ћи ва ња на ро да, ко-
ји је под јар мом ото ман ске, а ка сни је, по сле Дру гог свет ског ра та, 
и ате и стич ке и ана ци о нал не вла сти с јед не и зу лум ћар ских на ср та-
ја Ар на у та с дру ге стра не, све ду бље то нуо у без на ђе. Уло га Бо го-
сло ви је, па и са мо ње но при су ство на Ко со ву и Ме то хи ји, ње ног 
про фе сор ског ка дра и ње них вас пи та ни ка, би ло је у овом пе ри о ду 
од не про це њи ве ва жно сти. Оту да не из не на ђу је став ста рих При-
зре на ца, ко ји су су зним очи ма пу них на де гле да ли на Бо го сло ви ју 
и го во ри ли да ће Ср ба у При зре ну би ти док је Бо го сло ви је. Ова кав 
став срп ског жи вља При зре на и око ли не и сво је вр сна иден ти фи ка-
ци ја гра да и Бо го сло ви је би ће ак ту ел на све до тра гич них до га ђа ја 
1999. го ди не. 
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Иако ни је под ди рект ном упра вом Епи ско па ра шко-при-
зрен ског, већ Св. ар хи је реј ског си но да Срп ске Пра во слав не Цр-
кве, по др шком и бла го сло вом над ле жних Ар хи је ре ја, пр во Пре-
о све ће ног го спо ди на Па вла, са да шњег Па три јар ха срп ског, а од 
1991. го ди не и Пре о све ће ног Вла ди ке Ар те ми ја, Бо го сло ви ја све 
ви ше отва ра сво ја вра та сви ма они ма ко ји же ле са рад њу са њом. 
Та ко на при мер, уче ни ци Бо го сло ви је уче ству ју у цен трал ној 
про сла ви школ ске сла ве св. Са ве са оста лим сред њо школ ци ма 
у гра ду, пе ва ју у ме шо ви том хо ру му зич ке шко ле, ње ни про фе-
со ри уче ству ју у ра ду пр ве ми си о нар ске шко ле при на род ној и 
уни вер зи тет ској би бли о те ци у При шти ни, све ви ше су при сут-
ни на ра дио и те ле ви зиј ским еми си ја ма, итд. Јед ном реч ју, ми си-
ја Бо го сло ви је се кре та ла уз ла зном ли ни јом. 

 

ОД ЈУ НА 1999. ГО ДИ НЕ

Но, ка ко је Срп ска Цр ква на Ко со ву, па ти ме и Бо го сло ви ја, 
увек де ли ла суд би ну сво га на ро да, до шло је вре ме да за јед но 
ис пи ју и нај гор чу ча шу жу чи. Иако су је ван ђел ски прин ци пи, 
мир, то ле ран ци ја, до бро су сед ство и ме ђу соб но по што ва ње би-
ли им пе ра ти ви ко ји ма се Бо го сло ви ја ру ко во ди ла кроз све вре-
ме сво га по сто ја ња, у свим сво јим су сре ти ма, кон так ти ма и од-
но си ма, под јед на ко и са Ср би ма и са Ал бан ци ма, рат на ра за ра-
ња и до га ђа ња, ко ја су кул ми ни ра ла бом бар до ва њем на ше зе-
мље од стра не НА ТО-а, пре суд но су ути ца ла и на рад шко ле. 
Има ју ћи на уму упра во го ре по ме ну те прин ци пе у ко му ни ка-
ци ји са свим љу ди ма до бре во ље, за стра ше ни и угро же ни љу-
ди су при те кли  Бо го сло ви ји као је ди ном си гур ном уто чи шту 
у све оп штем рат ном лу ди лу. Ју на 1999. го ди не, до ла ском ме ђу-
на род них сна га ми ра (КФОР) и ци вил не ад ми ни стра ци је Ује-
ди ње них на ци ја (УН МИК) на Ко со во и Ме то хи ју, за јед но са 
огром ним де лом срп ско га на ро да, не ма ју ћи ни нај о снов ни јих 
усло ва за си гу ран жи вот и рад у При зре ну, Бо го сло ви ја је из бе-
гла у Ниш. Уче ни ци су не што ра ни је, 24. мар та исте го ди не, ка-
да је већ от по че ло бом бар до ва ње СР Ју го сла ви је од стра не НА-
ТО-а, тран спор то ва ни ауто бу си ма до цен трал не Ср би је, ода-
кле је сва ко оти шао сво јој ку ћи. 
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Од ла ском уче ни ка из Бо го сло ви је, згра де шко ле су по ста ле 
сво је вр стан са бир ни цен тар за све оне ко ји се ни су осе ћа ли си гур-
но у сво јим до мо ви ма. Ту су се сте кли и Ср би и Ал бан ци и Ци га-
ни, и сви су, без об зи ра на на ци о нал ну или вер ску при пад ност, 
при ма ни и збри ња ва ни. У ме се ци ма ко ји су усле ди ли, услед не за-
пам ће ног те ро ра ал бан ских екс тре ми ста над сви ма ко ји су на би-
ло ко ји на чин про гла ше ни не по доб ни ма и не по жељ ни ма, Бо го-
сло ви ја ће за и ста по ста ти је ди но си гур но уто чи ште и за клон у 
При зре ну и око ли ни. Епи скоп ра шко-при зрен ски Ар те ми је је, 
при вре ме но од ла зе ћи из При зре на у Гра ча ни цу, са не мач ким тру-
па ма КФОР-а, скло пио уго вор о чу ва њу и за шти ти Бо го сло ви је и 
свих ње них ста нов ни ка. Због овог ху ма ног усту па ња школ ских 
згра да за по тре бе из бе гли ца, Бо го сло ви ја ће при ми ти злат ну пла-
ке ту ли ста „Ве чер ње но во сти’’ 2001. го ди не за нај ху ма ни ји под-
виг го ди не. Од тог вре ме на, од до ла ска КФОР-а на Ко со во и Ме то-
хи ју, све до 17. мар та 2004. го ди не, Бо го сло ви ја је, оде ље на је ди но 
бо дљи ка вом жи цом од па кла око ње и под стал ном стра жом не-
мач ког КФОР-а, пред ста вља ла сво је вр стан конц-ло гор у цен тру 
ста рог де ла При зре на. Жи вот око ње, за све ко ји ни су Ср би, те као 
је „нор мал но’’. Про то је реј Ни ко ла Бо жа нић, еко ном Бо го сло ви је, 
остао је да се нат чо ве чан ским на по ри ма, стал но из ло жен прет ња-
ма и по гр да ма и жи вот но угро жен, ста ра о згра да ма и љу ди ма ко-
ји су у Бо го сло ви ји на шли свој спас. Би ло је ја сно да је функ ци о-
ни са ње Бо го сло ви је до да љег не мо гу ће. На са стан ку Ње го ве Све-
то сти Па три јар ха Па вла и Вла ди ке Ар те ми ја са не мач ким кан це-
ла ром Гер хар дом Шре де ром 23. ју ли 1999. го ди не у При зре ну, ко-
јем је при су ство вао и рек тор Бо го сло ви је про то је реј-ста вро фор 
Ми лу тин Ти мо ти је вић, од овог ви со ког зва нич ни ка ме ђу на род-
ног ауто ри те та је за тра же но да се што пре омо гу ћи не сме тан рад 
Бо го сло ви је у на ред ној школ ској го ди ни. Г. Шре дер је обе ћао да 
ће учи ни ти све што до ње га сто ји да до то га до ђе што пре. У том 
ци љу ни је учи ње но ни шта.   

Мар та 2004. го ди не у не ви ђе ном по гро му над оста ци ма срп-
ског на ро да и ње го ве кул тур не и ду хов не ба шти не на Ко со ву и 
Ме то хи ји, по ред свих пра во слав них хра мо ва у При зре ну и згра-
де Епи ско пи је, спа ље на је и до те ме ља ра зо ре на и При зрен ска 
бо го сло ви ја. Све што је на се би има ло обе леж је срп ско, пра во-
слав но, у При зре ну је уни ште но. Бо го сло ви ју, због ње не бо га те 
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и рас ко шне исто ри је, пу не по жр тво ва ња и ра да у ци љу оп стан-
ка Ср ба на Ко со ву, ни овај пут ни је за о би шла суд би на ње ног на-
ро да. Су де ћи по фо то гра фи ја ма до ко јих смо до шли, Бо го сло ви-
ја се на шла на ме ти ал бан ских екс тре ми ста са по себ ном и из не-
на ђу ју ћом до зом мр жње. Све згра де: чи ка-Си ми на, (нај ста ри ја 
згра да у ком плек су), управ на, но во по диг ну та згра да са ку хи-
њом, тр пе за ри јом, са лом за при ред бе и со ба ма за уче ни ке, гар-
де ро ба, про фе сор ски ста но ви, све је план ски и си сте мат ски 
опљач ка но, а по том и за па ље но. И по ред то га што је за шти ти ла 
Ал бан це он да ка да је то би ло по треб но, при мив ши их под сво је 
окри ље, не ви ђен бес и сле па мр жња су ис ка ље ни на ову је дин-
стве ну Al ma ma ter срп ског на ро да. Са ка пи је Бо го сло ви је ски-
нут је нат пис, а по ста вље на је ал бан ска за ста ва. Јед ном реч ју, 
сва ка сто па на око 40 ари, ко ли ко из но си по вр ши на Бо го сло ви-
је, оскр на вље на је и де ва сти ра на на нај ди вљач ки ји на чин, у при-
су ству КФОР-а, УН МИК-а, ОЕБС-а, Са ве та Евро пе...  При ли ком 
па ље ња згра да Бо го сло ви је, жи вот су у пла ме ну из гу би ли Дра-
ган Не дељ ко вић и Н.Н. не по крет на ста ри ца, ко ји су по ку ша ли 
да уто чи ште на ђу у Бо го сло ви ји. Рек тор Бо го сло ви је про то је-
реј-ста вро фор Ми лу тин Ти мо ти је вић је, у прат њи не мач ког ге-
не ра ла и ње го ве прат ње, 26. ју ла 2004. го ди не, по се тио зга ри-
ште Бо го сло ви је и имао при ли ку да се на ли цу ме ста уве ри у ко-
ли чи ну мр жње из ли ве не на ово ме сто све до чан ства срп ског 
при су ства на Ко сме ту. Фо то гра фи је ко је је том при ли ком на пра-
вио све до че о план ском и ор га ни зо ва ном уни ште њу шко ле. До 
не ких ме ста и згра да у ком плек су Бо го сло ви је је не мо гу ће, па 
чак је и опа сно, до ћи, због то га што су због ва тре и вре мен ских 
при ли ка у ужа сном ста њу. 

На сре ћу, обе школ ске би бли о те ке, и про фе сор ска и уче нич ка 
су, бла го сло вом Св. ар хи је реј ског си но да, на вре ме из ву че не из 
При зре на, ста ра њем про те Ни ко ле Бо жа ни ћа. Ђач ка би бли о те ка 
је на жа лост, као нај и зло же ни ја и нај не за шти ће ни ја, пре тр пе ла из-
ве сну ште ту, јер је већ при пр вом до ла ску из бе гли ца, углав ном 
Ци га на, а за по тре бе пре зи мља ва ња истих, за јед но са пар ке том 
из згра да, па ље на. Раз ме ре ште те још ни су утвр ђе не. Сав оста ли 
ин вен тар, клу пе, кре ве ти, ку хињ ски еле мен ти, на ме штај школ-
ски и по про фе сор ским ста но ви ма, уни штен је. 
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БО ГО СЛО ВИ ЈА У НИ ШУ

У Ни шу, пак, Бо го сло ви ја је сме ште на и от по че ла но ву школ ску го-
ди ну у хи лан дар ском ме то ху, Де лиј ски вис, у на се љу Га бро вач ка ре-
ка, у згра да ма не а де кват ним и пре те сним за по тре бе шко ле са ин-
тер нат ским уре ђе њем. И по ред то га, на ста ва се од ви ја ре дов но. По-
след њи, пе ти раз ред, услед не до стат ка про сто ра упу ћен је у Бо го-
сло ви ју св. Ар се ни ја Срем ца у Срем ским Кар лов ци ма, да та мо до-
вр ши сво је шко ло ва ње. Тре ћи раз ред је, та ко ђе из истих раз ло га, 
за јед но са сво јим раз ред ним ста ре ши ном г. Жив ком Под гор цем по-
слан у Бо го сло ви ју св. Пе тра Да бро бо сан ског у Ср би ње, али се по 
окон ча њу школ ске го ди не, ка да су се сте кли еле мен тар ни усло ви 
за жи вот, вра тио у ма тич ну Бо го сло ви ју, у Ниш. За по тре бе Бо го-
сло ви је је у зи му 1999. го ди не по диг ну та но ва, мон та жна згра да у 
ко јој су спа ва о ни це и учи о ни це, а она је у упо тре би и да нас. У згра-
ди ме то ха су сме ште не збор ни ца и рек то рат, еко но мат, спа ва о ни ца 
и учи о ни ца, ку хи ња и тр пе за ри ја, као и ста но ви за рек то ра и про-
фе со ре-вас пи та че. У дво ри шту по сто ји и цр ква по све ће на св. Са ви 
у ко јој се сва ко днев но слу же све та бо го слу же ња на ко ји ма уче ству-
ју про фе со ри и уче ни ци Бо го сло ви је. Од 2004. го ди не при ово ме 
хра му је оформ ље на па ро хи ја, ко ју оп слу жу ју про фе со ри Бо го сло-
ви је ко ји су у све ште ном чи ну, у че му им по ма жу уче ни ци. 

На ста вља ју ћи тра ди ци ју, про фе со ри Бо го сло ви је, са да у но вој 
сре ди ни, све до че исти ну пра во слав не ве ре. На нај ра зли чи ти је на чи-
не укљу че ни су цр кве ни и кул тур ни жи вот гра да Ни ша, у че му су 
по др жа ни од ста не Пре о све ће ног Вла ди ке ни шког г. Ири не ја и ло-
кал ног све штен ства. На дан св. апо сто ла и је ван ђе ли ста Лу ке 2001. 
го ди не, у Бо го сло ви ји је оформ љен и по чео да жи ви Цен тар за цр-
кве не сту ди је, на чи јем је че лу др Дра ги ша Бо јо вић, а чи ји су пр ви 
чла но ви и пре га о ци би ли упра во про фе со ри Бо го сло ви је. Уче ни ци 
Бо го сло ви је су при сут ни на свим про сла ва ма и кул тур ним де ша ва-
њи ма у Ни шу, би ло кроз свој хор, би ло на дру ги на чин. Сим по си о-
ни ко је ор га ни зу је Цен тар за цр кве не сту ди је ра до су по се ће ни од 
стра не на ших ђа ка. Бо го сло ви ја је та ко ђе би ла до ма ћин и сим по си-
о ну ко ји је Епар хи ја ни шка ор га ни зо ва ла за сво је ве ро у чи те ље. 

По сле нај но ви је ре фор ме цр кве ног школ ства, уче ње Бо го сло-
ви је је сма ње но на че ти ри го ди не. Да нас Бо го сло ви ја бро ји 95 уче-
ни ка у че ти ри раз ре да.
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Са да шњи про фе сор ски ка дар:
Бр. Име и ре зи ме Зва ње По са вљен

1. 
прот. ста вр. 

Ми лу тин 
Ти мо ти је вић 

про фе сор, рек тор 1962

2. г. Иви ца 
Жив ко вић проф. прип. 2000

3. г. Жив ко 
Под го рац проф. прип. 1990

4. про то синђ. Ми рон Ко саћ проф. прип. 1993

5. је реј 
Иван Цвет ко вић проф. прип. 2001

6. г. Бо бан 
Ди ми три је вић проф. прип. 2001

7. г. Дра ган Гра беж проф. прип. 2001

8. г. Де јан Кр стић хон. наст. 2000

9. је реј Бо бан Ми лен ко вић хон. наст. 2001

10. г. Зо ран Вуч ко вић хон. наст. 2001

Ду жност еко но ма Бо го сло ви је оба вља про та Ни ко ла Бо жа-
нић, а ду хов ник уче ни ка је углед ни ар хи ман дрит Ди о ни си је 
(Пан те лић), ста ре ши на ма на сти ра Св. Сте фа на у Ли пов цу код 
Алек син ца. 

За по тре бе Бо го сло ви је по диг ну та је но ва, мо дер на згра да, у 
ко ју се са не стр пље њем оче ку ју да се уселе и професори ученици 
и ко ја не са мо да под ми ру је по сто је ће по тре бе већ отва ра мо гућ-
ност за фор ми ра ње још јед не ви со ко школ ске цр кве не уста но ве у 
Ср би ји. Пред Бо го сло ви ју су, у пе ри о ду ко ји је пред њом, по ста-
вље ни ви со ки ци ље ви. И до са да је учи ни ла мно го у но вој сре ди-
ни. Мла ди про фе сор ски ка дар те жи струч ном уса вр ша ва њу и ви-
шим на уч ним сте пе ни ма. Бо го сло ви ја по ла ко из гра ђу је свој пре-
по зна тљив лик и про на ла зи сво је ме сто у цр кве ном и кул тур ном 
жи во ту гра да Ни ша. 

Же ља нам је и мо ли тва да се вра ти мо у При зрен. „Ста ри на ми-
ла та мо нас зо ве... та то је на ше, до ма ће мо поћ’...’’ Но, ту где је смо, 
ту ће мо учи ни ти мак си мум на по ра да оста не мо оно што смо би-
ли, па и бо љи: си но ви чи ка-Си ме и ње го ве и на ше Отаџ би не – 
Ста ре Ср би је.      

ДЕ ЈАН КР СТИЋ
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Србија, Црна Гора и Косово
– преглед 1878 – 1914

1. Бер лин ски кон грес и При зрен ска ли га.- Бер лин ски кон грес 
са зван је на кон срп ско-тур ских и цр но гор ско-тур ских ра то ви 
1875-77, као и ру ског по хо да за по моћ бал кан ским хри шћа ни ма. 
Циљ му је био да не до зво ли про дор ру ског ути ца ја на бал кан ске 
про сто ре. Он је био по след њи у ни зу не у спе ха Ср би је на вој ном 
и ди пло мат ском по љу ве за них за тај пе ри од. Нај ве ћи до бит ник 
би ла је Аустро-Угар ска – спре чи ла је ши ре ње ру ског ути ца ја на 
Бал кан, а пра во слав не бал кан ске зе мље до шле су у ње ну ути цај-
ну сфе ру. Сем то га, по че ло је и ње но ин те ре со ва ње за обла сти у 
ко ји ма су жи ве ли Ал бан ци. 

За ка сни ји раз вој си ту а ци је на Бал ка ну ва жно је има ти у ви-
ду да се на Бер лин ском кон гре су по пр ви пут на шао и ме мо ран-
дум При зрен ске ли ге. У ње му се од ве ли ких си ла тра жи ри зна-
ње на ци о нал ног иден и е а и ауо но ми ја уну ар Тур ског цар-
ства. 

По ред овог ме мо ран ду ма, у вре ме одр жа ва ња Бер лин ског кон-
гре са под нет је и тзв. Ска дар ски ме мо ран дум. У ње му се тра жи да 
Ве ли ка Бри та ни ја бу де га рант за оства ре ње зах те ва из тог ме мо ран-
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ду ма  – не за ви сне ал бан ске др жа ве. Бри та ни ја је иза бра на као глав-
ни га рант, јер је она би ла и нај за ин те ре со ва ни ја за сва ра ње бра не 
сло вен ској екс ан зи ји, а а бра на би ла би Ал ба ни ја.

Тре ћи ме мо ран дум под не ли су Мир ди те и Бр ђа ни кон зу ли ма 
Фран цу ске, Аустро-Угар ске и Ита ли је у Ска дру ју ла 1878. и у ње-
му су тра жи ли при зна ва ње ка то лич ке бр ђан ске ауто но ми је.

Уз ак ци ју кроз ме мо ран ду ме, При зрен ска ли га је по сла ла и де-
ле га ци ју под вођ ством Аб дул-бе ја Фра ше ри ја и Мех ме та Али Ври-
о ни ја у Беч, Бер лин, Па риз, Лон дон и Рим. Циљ де ле га ци је био је 
да об ја шња ва и бра ни ста во ве ме мо ран ду ма При зрен ске ли ге. 

Упр кос свим овим на по рима, је ди но се пи та ње Мир ди та по ја-
ви ло на днев ном ре ду на јед ној сед ни ци. Фран цу ска је, за јед но са 
Аустро-Угар ском,  по др жа ла зах тев за вер ском ауто но ми јом ка то-
ли ка на се ве ру, на во де ћи да је то ви ше ве ков на тра ди ци ја. Иако се 
Тур ска бу ни ла, за у зет је ста но ви ште да Тур ска не ће вр ши ти ни-
ка кве про ме не у по ло жа ју Мир ди та. Ти ста во ви су ушли у про то-
кол Кон гре са, али не и у ње го ве за кључ ке.

Кроз пи та ње за шти те ка то ли ка Мир ди та1 сту пи ла је Аустро-
Угар ска у ал бан ску про бле ма ти ку. Пр во је, за јед но са Фран цу-

1. Мир ди ти су ка то лич ко бр ђан ско пле ме на под руч ју ре ке Фа ни и де ли 
се на пет бар ја ка: Оро ши, Спа чи, Ку ште ни, Фан ди и Ди бри. Вер ски по гла вар 

Ауономни албански вилаје - 
териорије за које је Призренска лига 

захевала 1878. код Поре 

Маа Велике Албаније рема 
захевима ОВК, 1999. година
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ском, по че ла да се бри не о овом пле ме ну. Од 1888. она је је ди ни 
ста ра тељ над Мир ди та ма, јер је ус пе ла да ис ти сне Фран цу ску.

 Уз дру ге бал кан ске зе мље, и Грч ка је би ла при сут на на Бер-
лин ском кон гре су и по ста ви ла је пи та ње при па ја ња Те са ли је, 
Кри та и Епи ра. Пред став ни ци При зрен ске ли ге су гро фу Ан дра-
ши ју, ми ни стру ино стра них по сло ва Аустро-Угар ске пре да ли ме-
мо ран дум у ко ме се твр ди ло да Епир ни кад ни је био грч ки, да је 
ве ћи на ста нов ни штва ал бан ског по ре кла и да он од дав ни на пред-
ста вља са став ни део Ал ба ни је.

При зрен ска ли га је осно ва на пр вобит но са ци љем да на Бер-
лин ском кон гре су исту па у име ал бан ског на ро да и да се бо ри за 
за шти ту руб них, гра нич них те ри то ри ја на ко је су пре тен до ва ле 
су сед не зе мље – Ср би ја, Цр на Го ра и Грч ка. Због та квог става, 
ужи ва ла је и бла го на кло ност тур ске владе. То се на ро чи то ис по-
љи ло ка да су се припад ни ци Ли ге оруж јем су прот ста ви ли 
спрово ђе њу од лу ка Кон гре са ко је су се од но си ле на гра ни це Цр-
не Го ре и Грч ке.

Са ма Ли га је од свог по чет ка има ла про тур ски ка рак тер и те-
жи ла је да укљу чи и му сли ма не из Сан џа ка и Бо сне. Ва ља ис та ћи 
да је Ли га би ла са ста вље на ве ћи ном од де лега та му сли ма на и оту-
да ње на му сли ман ска ори јен та ци ја.

2. Су прот ста вља ње Ли ге од лу ка ма Кон гре са у ве зи са гра ни ца-
ма Цр не Го ре и Грч ке. – Као пр во, ва ља на по ме ну ти да је од лу ка-
ма Кон гре са Ср би ји од у зе та област Но во па зар ског и При штин-
ског сан џа ка. То је ком пен зо ва но ши ре њем на ис ток, до ли ном 
Мо ра ве. За то ни је ни би ло ни ка квих су ко ба Ли ге са Ср би јом, јер 
ни су има ли до дир них та ча ка.

Ме ђу тим, Ли га се оштро су прот ста ви ла ка ко но вим гра ни ца-
ма са Цр ном Го ром, та ко и са Грч ком.

Ка да је Тур ска, по сле мно го окле ва ња и оду го вла че ња, пре да-
ла Цр ној Го ри Под го ри цу, Спуж и Жа бљак, Плав и Гу си ње ни је 
до шло у ру ке Цр но го ра ца.

им је ми тро но сни опат из Оро ши ја, ко ји је пот па дао ди рект но под рим ску ку-
ри ју, а не под ска дар ског над би ску па (пре ма Сре ен Дра шкић – Евро а и ал-
бан ско и а ње, СКЗ, Бе о град, 2000.). Да ли овај из у зе так пред ста вља пу то каз 
за дело ва ње при зрен ског би ску па, ко ји ни је под Би скуп ском кон фе рен ци јом 
СЦГ већ рим ском ку ри јом? 
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Цр но гор ци су во ди ли две бит ке са до бро вољ ци ма Ли ге, код 
Нов ши ћа и Му ри на, али ни су ус пе ли да са вла да ју от пор Ли ге. 

Због не спро во ђе ња од ре да ба Кон гре са, по сред ством Ита ли је, 
Цр ној Го ри су по ну ђе не те ри то ри је Хо та и Гру да у за ме ну за 

Плав и Гу си ње. Опет су се су прот ста ви ли 
до бро вољ ци Ли ге и по но во оне мо гу ћи ли од-
лу ке Кон гре са.

Ве ли ка Бри та ни ја је пред ло жи ла Цр ној 
Го ри но ву ком пен за ци ју – те ри то ри ју Ул ци-
ња. Овог пу та су ве ли ке си ле би ле ре ше не 
да спро ве ду компен за ци ју. По сла ле су ме ђу-
на род ну фло ту ко јом су из вр ши ле де мон-
стра ци ју си ле пред Ул ци њем и ста ви ле до 
зна ња Пор ти да се ме ђу на род не од лу ке мо-
ра ју из вр ши ти. У слу ча ју не ис пу ња ва ња зах-
те ва, на ло же но је би ло ме ђу на род ним тру-
па ма да за у зму Смир ну.

Ова кав став уро дио је пло дом – енер гич-
ном ак ци јом но вог ска дар ског ко ман дан та 
раз би јен је от пор Ли ги них до бро во ља ца, за-
у зет је Ул цињ и пре дат је Цр ној Го ри.

Што се ти че Грч ке, од лу ком Кон гре са Грч ка и Тур ска је тре ба-
ло да пи та ња гра ни це ре ше ди рект ним пре го во ри ма. Опет је Тур-
ска ве што ко ри сти ла Ли ги не до бро вољ це и снаб де ва ла их оруж-
јем. Та ко је Тур ска ус пе ла да спре чи пре да ва ње де ла Епи ра.

Као што обич но би ва, ка да су се за вр ши ле бор бе око гра ни ца, 
Ли га је, до та да са ве зник тур ских вла сти, по ста ла те рет тој вла-
сти. Јер, то ком го ди на бор би око гра ни ца, Ли га је по ста ла све сна 
сво је сна ге и по че ла да по ста вља зах те ве Пор ти за ауто но ми јом. 
Да би скр ши ла опа сност ко ја би мо гла да се још ви ше раз ви је у бу-
дућ но сти, Тур ска је од луч ном вој ном ак ци јом раз би ла до бровољ-
це Ли ге, а њи хо ве во ђе по хапси ла и по сла ла у про гон ство.

Иако је При зрен ска ли га би ла уни ште на, ње на ак тив ност је 
до не ла зна ча јан плод – по ста ви ла је ал бан ско пи та ње пред европ-
ске вла де и оно ви ше ни је мо гло да се за о би ђе.

3. Пе ри од од сло ма Ли ге до 1912. – Гу бље ње ра та и те ри то ри ја иза-
зва ло је у Тур ској по ве ћа ње на ци о на ли зма.  По сле грч ко-тур ског 

Балканске земље 
очеком 20. века
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ра та 1897. до шло је до ма са кра и из го на Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је. 
Пре ма Пла вој књи зи ко ју је би ла при пре ми ла срп ска кра љев ска 
вла да, у пе ри о ду од 1890. до 1899. са Ко со ва и Ме то хи је је по бе гло 
пре ко 60.000 Ср ба за Ср би ју. Ова књи га ни је мо гла да се по ја ви, јер 
је Аустро-Угар ска то бло ки ра ла, бу ду ћи да је по ста ла глав на за-
штитни ца Ал ба на ца и све га што је би ло упе ре но про тив Ср би је. 

Иако је При зрен ска ли га пре ста ла да по сто ји, Шип та ри су на-
ста ви ли да игра ју ва жну уло гу у Тур ској ца ре ви ни. То се на ро чи-
то огле да у мла до тур ском по кре ту, у ко га су уне ли сво ја ор га ни-
за ци о на ис ку ства. Те ри то ри ја Ал ба ни је, Ко со ва и Ме то хи је, као 
и Ма ке до ни је глав на су по при шта на ко ји ма се од и гра ва ла Мла-
до тур ска ре во лу ци ја. Због све га ово га, ја сно је да су мла до тур ци, 
од но сно њи хо во глав но, ли бе рал но кри ло, би ли са гла сни са ал-
бан ским зах те ви ма ко је је по ста ви ла још При зрен ска ли га. 

Ме ђу тим, ка да су се мла до тур ци учвр сти ли на вла сти, од у ста-
ли су од сво јих ра ни јих обе ћа ња у по гле ду ауто но ми је и пи та ња 
у ве зи са њом. На су прот ра ни јој ори јен та ци ји, тра жи ли су стро-
ги цен тра ли зам и вр ши ли ото ма ни за ци ју, уво де ћи тур ски као је-
ди ни је зик ад ми ни стра ци је. По што су мно гим де ло ви ма Тур ске 
ни кли ал бан ски клу бо ви, до нет је за кон о њи хо вој за бра ни. 

Све је ово до дат но усло жња ва ло иона ко сло же ну си ту а ци ју и 
во ди ло ка екс пло зи ји не за до вољ ства ко је се ре зул то ва ло у ору жа-
ној по бу ни ко ја је из би ла на Ко со ву и се вер ној Ал ба ни ји ју на 
1909. Ма ја 1910. Тур ци су сло ми ли уста нак, али су мно ги уста ни-
ци на шли при бе жи ште у Цр ној Го ри.

Краљ Ни ко ла је не са мо пру жио уто чи ште по бу ње ни ци ма, 
већ је био и по сред ник из ме ђу се вер но ал бан ских пле мена и Пор-
те. Све те ак тив но сти знат но су му ди гле углед у Ма ли со ри ма у 
се вер ној Ал ба ни ји.

Оста је не ја сно ко ји су би ли кра ље ви мо ти ви за ова кве по ступ-
ке, ка да се има у ви ду са ко јом су же сти ном иста та пле ме на од би-
ла да при хва те од лу ке Бер линског кон гре са.

Пре ма не ким ми шље њи ма, за ко ја не ма до вољ но до ка за у до ку-
мен ти ма, на ме ра кра ља Ни ко ле би ла је да се обра зу је јед на се ве ро-
ал бан ска др жа ва на чи јем че лу би био ње гов син, принц Мир ко.

4. Уста нак 1912. По сле пот пу ног раз ла за са мла до тур ци ма, Шип-
та ри су ја ну а ра 1912. до не ли од лу ку о по ди за њу устан ка. На бав ка 
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оруж ја ишла је пре ко Цр не Го ре. Ка сни је, то ком лет њег пе ри о да, 
Ср би ја је има ла ва жну уло гу у снаб де ва њу уста ни ка. Снаб де ва ла 
их је не са мо оруж јем, већ и нов цем. 

Тре ба ис та ћи да су во ђе устан ка пре сво јих ору жа них ак ци ја 
са ста ле пр во са пред став ни ци ма тур ских вла сти, али су ове вла-
сти од би ле би ло ка кву иде ју о ауто но ми ји. За тим су пре шли на 
раз го во ре са кон зу ла ти ма ве ли ких си ла, али ни јед на од њих ни-
је по др жа ла зах те ве уста ни ка. Је ди но је Ита ли ја, ко ја је би ла у ра-
ту са Тур ском, по ка за ла спрем ност да по мог не уста ни ке оруж јем 
у ју жној Ал ба ни ји. 

Бу гар ска, Грч ка, Цр на Го ра и Ср би ја,  че ти ри бал кан ске зе-
мље  ко је су би ле у са ве зу, има ле су раз ли чи те ин те ре се што се ти-
че ал бан ског пи та ња, па оту да и раз ли чит при ступ ње му. Ха сан 
При шти на је по ку шао да на ђе за јед нич ки је зик са Бу гар ском, ну-
де ћи ства ра ње ауто ном не ма ке дон ско-ал бан ске др жа ве, али до 
спо ра зу ма ни је до шло. 

Сам ток устан ка мо гао би се по де ли ти у две фа зе – пр ва би би-
ла од из би ја ња устан ка до бит ке код Пе ћи, а дру га би об у хва та ла 
пе ри од по сле збо ра у Ју ни ку.

Уста нак је из био у пре де ли ма око Ђа ко ви це: Уста ни ци су оп-
ко ли ли и за у зе ли Ђа ко ви цу. По том су кре ну ли на Пећ. Гар ни зон 
у Пе ћи је пру жио јак от пор и од био на пад уста ни ка.

По сле ово га не у спе ха, до шло је до са стан ка нај у глед ни јих во ђа, 
њих око 250, у Ју ни ку. Ту су до не ти и од ре ђе ни зах те ви уста ни ка:

1. да се утвр де гра ни це Ал ба ни је
2. да се у Ал ба ни ји ис так не ал бан ска за ста ва
3. да се у Ал ба ни ји по ста ви ге не рал ни гу вер нер иза бран ме ђу 

чла но ви ма ста рих и по зна тих по ро ди ца
4. да се по ву ку чи нов ни ци не ал бан ци и да се на њи хо ва ме ста 

по ста ве Ал бан ци
5. да ал бан ски по ста не слу жбе ни је зик у Ал ба ни ји
6. да спро во ђе ње ових зах те ва га ран ту ју ве ли ке си ле
Ак ци је уста ни ка по сле збо ра у Ју ни ку су успе шни је. Без бор-

бе се за у зи ма ју гра до ви Ко сов ска Ми тро ви ца, Ву чи трн и При-
шти ну. Два су раз ло га за осва ја ња без бор бе – пр ви је да су у гар-
ни зо ни ма ве ћи ном би ли Ал бан ци ко ји су ма сов но де зер ти ра ли, 
а дру ги је са став офи цир ског ко ра ко ји ни је при па дао мла до тур-
ци ма, већ је ра дио про тив њих. 
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Ак ци ја офи цир ског ко ра оку пље них у Офи цир ску ли гу про-
тив мла до ту ра ка ус пе ла је и они су сру ше ни с вла сти. Убр зо по-
том, у ју лу ме се цу, обра зо ва на је ко ми си ја и по сла та на пре го во ре 
у При шти ну. 

Што се ти че уста ни ка, они ни су би ли је дин стве ни у пре го во-
ри ма. То не је дин ство ис по ља ва ло се ка ко у по гле ду те ла ко је би 
их пред ста вља ло, та ко и у ста во ви ма. По сто ја ла су три те ла ко ја 
су не за ви сно јед но од дру гог по ста вља ла зах те ве за ис пу ње ње од-
ре ђе них ста во ва – Ца ри град ски ко ми тет, уста нич ки пр ва ци (Ха-
сан При шти на, Бај рам Цу ри, Иса Бо ље ти нац, Ри за бег Кре и зи ју) 
и представ ни ци гра до ва Ко сов ског ви ла је та. 

У по гле ду зах те ва мо гу се фор му ли са ти два ни за зах те ва. Пр ви 
низ зах те ва тра жио је ауто но ми ју за Ал бан ски ви ла јет (он би се са-
сто јао од ска дар ског, ко сов ског, би тољ ског и ја њин ског ви ла је та у 
та да њој ото ман ској ад ми ни стра тив ној по де ли). Дру ги низ зах те ва 
ни је тра жио ауто но ми ју, већ ре фор ме у по бро ја ним ви ла је ти ма.

Али, гра ни це обла сти у ко ји ма су уста ни ци тра жи ли ауто но-
ми ју, од но сно ре фор ме ни су би ле по ста вље не на осно ву ет нич-
ких прин ци па, јер су до бро зна ли да су ве ли ку ве ћи ну има ли са-
мо у Ска дар ском ви ла је ту. У Ја њин ском ви ла је ту ве ћи ну су има-
ли у се вер ном де лу, док су у ју жном Гр ци би ли у ве ћи ни. Што се 
Ко сов ског и Би тољ ског ви ла је та ти че, ту су би ли из ме ша ни са Ср-
би ма и Бу га ри ма. Има ју ћи у ви ду ова ко фор му ли са не зах те ве, 
Пор ти на ко ми си ја је за кљу чи ла да ти зах те ви во де пут от це пље-
ња од Ца ре ви не и од би ла их је.

Иако су, за тим, уста ни ци пре фор му ли са ли и убла жи ли сво је 
зах те ве, до спора зу ма ни је до шло. Они кре ћу на Ско пље и за у зи-
ма ју га без бор бе.  

Ср би ја је у овој фа зи устан ка по ка за ла ве ли ки ин те рес за ње-
га и по ве ћа ла про па ган ду ме ђу уста ни ци ма. Раз ма тра ла се и по-
тре ба ме ђу соб ног по ма га ња. Бајрам Цу ри је пред ви ђао и мо гућ-
ност да Ср би ја по мог не уста ни ке ре дов ном вој ском. 

Као по сле ди ца ова квог срп ског ути ца ја, уста ни ци кре ћу на 
југ и за у зи ма ју гра до ве на пу ту до Со лу на. По ја вљу ју се и у Со лу-
ну, па то при ну ђује Пор ту да при хва ти зах те ве уста ни ка. 

5. Бал кан ски ра то ви и Пр ви свет ски рат. Че ти ри бал кан ске 
зе мље ко је су скло пи ле са вез, при пре ма ле су се за рат са Тур-
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ском. Због то га је и Ср би ја пред у зе ла ко ра ке да при ву че Албан це 
на сво ју стра ну или да они оста ну неутрал ни. У то ку устан ка она 
је ис по ру чи ла де сети не хи ља да пу ша ка и дру гог на о ру жа ња, а 
снаб де ва ла их је и новцем. 

Ме ђу тим, ка да је Ал бан ци ма по ну ђе на сарад ња и за јед нич ки 
наступ про тив Ту ра ка, они су то све од би ли. 

Став ал бан ских во ђа био је да ће у то ку рат них опе ра ци ја би-
ти угро же не те ри то ри је које су они сма тра ли албан ским, па су се 
придру жи ли тур ским тру па ма. 

С јед не стра не, ор га ни зо ва ли су од ре де ко ји су се же сто ко су-
ко би ли са српским тру па ма при ли ком њи хо вог про до ра кроз Ко-
со во и Ме то хи ју. С дру ге стра не, спре ми ли су се и за ди пло мат-
ске ак тив но сти. У ово ме су има ли стал ну по др шку Аустро-Угар-
ске, ко ја их је не пре кид но са ве то ва ла да иду не на ре во лу ци о нар-
не, ору жа не ак ци је, већ да иду на ево лу ци о ни на ступ.

Што се су ко ба са ал бан ским од ре ди ма ти че, код По ду је ва се 
пет на ест хи ља да до бро во ља ца под ко ман дом Исе Бо ље тин ца су-
прот ста ви ло Тре ћој срп ској ар ми ји ко ја је на сту па ла пре ма При-
зре ну. По сле по бе де над до бро вољ ци ма, Ср би су ушли у При зрен 
и на ста ви ли на сту па ње да би из би ли на Ја дран ско мо ре. 

Дру го ме сто ме сто на ко ме су се ал бан ски до бро вољ ци су-
прот ста ви ли са везни ца ма је Ска дар. При ли ком оп са де, у од бра-
ни је, уз ре гу лар ну тур ску вој ску уче ство ва ло и шест хи ља да ал-
бан ских до бро во ља ца.

Ска дар је осво јен 9. апри ла 1913. уз по моћ срп ске вој ске.
Ме ђу тим, сна жне ди пло мат ске и дру ге ак ци је Аустро-Угар ске 

пот пу но су бло ки ра ле и обез вре ди ле вој не успе хе и Ср би је и Цр не 
Го ре. Јер, под аустриј ским при ти ском, Ру си ја је зах те ва ла од Ср би је 
да се по ву че из Алба ни је. Она је то и учи ни ла 19. де цем бра 1912.

Ни Цр ној Го ри ни је би ло су ђе но да за др жи Ска дар. Опет је 
ин тер ве ни са ла Аустро-Угар ска. Чак је 3. ма ја 1913. об ја ви ла оп сад-
но ста ње у анек ти ра ној Бо сни и Хер це го ви ни. Цр на Го ра је под та-
квим при ти сци ма мо ра ла да из вр ши ева ку а ци ју Ска дра.

Али, ни је ту крај ди пло мат ским по бе да ма Аустро-Угар ске. 
Од ред ба ма Кон фе рен ци је ам ба са до ра, 29. ју ла 1913. ство ре на је 
Ал ба ни ја.

БРАНИСЛАВ СКРОБОЊА
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Увод на на о ме на: По Ре зо лу ци ји Са ве та без бед но сти 1244, као и 
у Ку ма нов ском спо ра зу му, го во ри се о Ко со ву, а не о Ауто ном ној 
по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја (у вре ме со ци ја ли зма по сле ,,ауто-
ном на” ста ја  ло је со ци ја  ли стич ка) ка кав је био зва нич ни на  зив 
тог де  ла Ср би је. Сем то га и Ал бан ци ин си сти ра ју на то ме да је 
зва нич ни на зив Ко со во (од но сно, ка ко они ка жу, Ко со ва).  У да-
љем тек сту ко ристи ће се скра ће ни ца КИМ.

Ка да се да нас го во ри о ре ше њу ко сов ског пи та ња, ми сли се 
на то ка кав ће ста тус има ти Ко со во и Ме то хи ја. 

Ре ше ња би се пр во мо гла по де ли ти на ал бан ске и срп ске пред-
ло ге, а они се знат но раз ли ку ју.

I АЛ БАН СКИ ПРЕД ЛО ЗИ 

Ал бан ски пред ло зи су вр ло до след ни. У Ме мо ран ду му При зрен-
ске ли ге (1878), они тра же Ал бан ски ви ла јет, ко ји би чи ни ла че ти-

Aлбански и српски предлози 
за решење косовског питања
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ри ви ла је та – ко сов ски, би тољ ски, ја њин ски и ска дар ски. У до ба 
ка да је При зрен ска ли га би ла по ста ви ла ове зах те ве гра ни це Ал-
бан ског ви ла је та ни су би ле де фи ниса не на осно ву ет нич ких 
прин ци па, јер су Ал бан ци та да ве ли ку ве ћи ну има ли са мо у Ска-
дар ском ви ла је ту. У Ја њин ском ви ла је ту ве ћи ну су има ли у север-
ном де лу, док су у ју жном Гр ци би ли у ве ћи ни. Што се Ко сов ског 
и Би тољског ви ла је та ти че, ту су би ли из ме ша ни са Ср би ма и Бу-
га ри ма (тј. да на шњим Ма ке дон ци ма, јер у то вре ме ни ко ни је 
знао за ма ке дон ску на ци ју).  Од та да до да нас ти зах те ви су не про-
ме ње ни.

У од но су на те зах те ве да на шња ма па Ве ли ке Ал ба ни је раз ли-
ку је се  у по гле ду ко рек ци ја пр во бит не ма пе ко је се од но се на Цр-
ну Го ру и Но вопа зар ски сан џак, као и ма ње ко рек ци је у Ма ке до-
ни ји . 

Ва ља ис та ћи да су ове ко рек ци је ишле на по ве ћа ња те ри то ри-
је у од но су на пр во бит ну ма пу При зрен ске ли ге.

Дру га раз ли ка у ал бан ским зах те ви ма ти че се ста ту са. У зах-
те ви ма Призрен ске ли ге тра жи се ауто но ми ја у окви ру Ото ман-

Мае рема Призренској лиги (а) и садашња маа Велике Албаније (б)

 (а) (б)
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ске им пе ри је. Ка ко је у ме ђу вре ме ну до шло до ства ра ња Ал ба ни-
је ко ја ни је об у хва ти ла све тери то ри је ко је су тра же не у При зрен-
ској ли ги, мо ди фи ко ван је пут до тог оства ре ња. Мо ди фи ка ци ја 
се од но си на раз ли чит при ступ у од но су на сва ког од су се да Ал ба-
ни је. Да кле раз ли чит је при ступ и пр во сте пе ни зах те ви за ста тус 
Ал ба на ца у Ср би ји, Цр ној Го ри, Ма ке до ни ји и Грч кој. 

Ка да је у пи та њу Ср би ја, он да је зах тев мак си ма ли стич ки:
– Је ди но ре ше ње је сте одва ја ње Ко со ва од Ср би је и ствара ње 

соп стве не  не за ви сне ре пу бли ке.
Цр на Го ра – зах те ва се :
– Ал бан ски на род тре ба да има јед ну по ли тич ко те ри тори јал-

ну ауто но ми ју за све оп шти не где ве ћи део ста нов ни штва чи не Ал-
бан ци – део Под го ри це, Плав, Гу си ње, Ро жа је, Ул цињ, Ту зи и Бар.

Ма ке до ни ја :
– Ал бан ско пи та ње мо же се ре ши ти са мо при зна ју ћи ал бан-

ски на род у тој ре пу бли ци као рав но пра ван ма ке дон ском, призна-
ју ћи оба на ро да као кон сти ту тив на на ро да.

Да на во ђе ње ова квог при сту па ни је тек на ци о на ли стич ко 
оправ да ње за срп ски страх од ал бан ске ма јо ри за ци је нај бо ље се 
ви ди из ре чи албан ског пред сед ни ка Са ли Бе ри ше: ,,Ми смо на-
род ко ји бро ји се дам ми ли о на, а по де ље ни смо у пет др жа ва”. При 
то ме се по ми њу сле де ће ци фре за број Ал ба на ца у по је ди ним др-
жа ва ма1.

Држава Број Албанаца
Албанија 3,080.000
Србија (Косово) 1,800.000
Македонија 443.000
Италија 100.000
Грчка 50.000
Грчка (албански радници) 300.000
Србија (без Косова, општине Бујановац, 
Прешево, Медвеђа) 80.000

Црна Гора (Плав, Улцињ, Рожаје) 37.000
УКУПНО 5,890.000

Табела 1 – Број Ал ба на ца у др жа ва ма ре ги о на

1. Из вор: Ko so va Spring - ICG Ko so va, March 24, 1998, dar da ni a on li ne_com
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Ова ко ве лик број одво јених, ка же се да ље, предста вља сна-
жну ма ши ну за ује ди ње ње. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да су ци-
фре у та бе ли про це њено ста ње, што го во ри у при лог те жњи да се 
ствара њем ад ми ни стра тив ног ха о са пред ста ви ста ње она ко ка ко 
то од го ва ра Ал бан ци ма. Ка да се са бе ру ци фре у та бе ли, ви ди се 
да је из вр ше на про це на на број ис под шест ми ли о на. Та про це на 
је при хва ће на од ве ћи не по сма тра ча, ка же се да ље, а са мо број ча-
но ста ње пред ста вља пи та ње са по ли тич ким на бо јем.  

Уз по моћ Ита ли ја на и Не ма ца. у пе ри о ду 1941 – 44.  го ди не пр-
ви пут Ал бан ци су се при бли жи ли сво јим зах те ви ма, по ста вље-
ним 1878. и по но вље ним 1912, због ко јих је и из би ла по бу на по за-
вр шет ку Пр вог светског ра та. Са ма пе се ви ди да су под кон тро-
лом др жа ли ско ро це ло Ко со во и Ме то хи ју, као и де ло ве Ма ке до-
ни је и Цр не Го ре. Што се са мог КИМ ти че, мо гло би се ре ћи да су 
др жа ли под кон тро лом от при ли ке те ри то ри ју ко ју је Ћо сић пред-
ло жио да бу де њи хо ва. Иако ово про ши ре ње ни при бли жно ни је 

Маа Албаније и околних земаља од албанском окуацијом (1941-44)
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за до во ља ва ло њи хо ве аспи ра ци је – из о ста ли су грч ки Епир, де ло-
ви Цр не Го ре и Сан џа ка, као и се вер ни део Ко со ва и део за пад не 
Ма ке до ни је – на пра вљен је пре се дан и си лом оруж ја (али не ал-
бан ског) оства ре но је про ши ре ње.

Што се ти че си ту а ци је на КИМ по сле ју на 1999. и ства ра ња 
Ал ба ни је 1912/13. го ди не, по сто ји слич ност у ства ра њу ста ња и 
на чи на ре ша ва ња. 

Што се ства ра ња ста ња ти че, још од за вр шет ка Дру гог свет ског 
ра та у КИМ је ства ран је ад ми ни стра тив ни ха ос, па се ни да нас не 
зна ко ли ко је љу ди до шло на КИМ у пе ри о ду 1945-48, као ни по сле 
то га, а још ма ње се зна ко ли ко је до шло по сле 1999. На тај на чин је 
до шло до де мо граф ских про ме на, ко ји ма  је на ро чи то по мо гао огро-
ман на та ли тет, али па ра лел но са тим ишла су прога ња ња не ал ба на-
ца пу тем уце на, при нуд них ку по ви на и на се ља ва њем из Ал бани је.

Што се на чи на ре ша ва ња ти че, ту су слич но сти још упе ча-
тљи ви је. 

Ка да је ал бан ско пи та ње до спе ло пред ме ђу на род не ин сти ту-
ци је, по сле Бал кан ских ра то ва, Тур ска се од ре кла су ве ре них пра-
ва на Ал ба ни ју. Ал бан ско пи та ње је по ве ре но ме ђу на род ном ор-
га ну ве ли ких си ла.

На сед ни ци Кон фе рен ци је ам ба са до ра де цем бра 1912. при хва-
ћен је предлог за прин цип ауто но ми је Ал ба ни је. 

Ме ђу тим, ти ме по чи њу раз не не до след но сти и не до ре че но сти.
Као пр во, од лу че но је да Ал ба ни ја бу де у окви ру Ото ман ске 

им пе ри је под си зе рен ством или су ве ре ни те том сул та на. Али, си-
зе рен ство и су ве ре ни тет ни су си но ни ми. 

За тим, Кон фе рен ци ја је од лу чи ла да ауто ном на Ал ба ни ја бу-
де ста вље на под га ран ци је и кон тро лу ве ли ких си ла и да бу де не-
у трал на. Ка ко је у окви ру Тур ске, ко ја ни је не у трал на, ни ње на 
ауто ном на је ди ни ца не мо же би ти не у трал на.

Сле де ћи про блем пред Кон фе рен ци јом био је пи та ње гра ни-
ца Ал ба ни је. Де фи ни са но је да се на се ве ру ауто ном на Ал ба ни ја 
гра ни чи са Цр ном Го ром, а на ју гу са Грч ком. 

По том је на ред до шла уну тра шња ор га ни за ци ја ауто ном не 
Ал ба ни је. Ка ко је ства ра ње ал бан ске др жа ве тре ба ло да има ме ђу-
на род ни ка рак тер, Аустро-Угар ска и Ита ли ја су до би ле за ду же ње 
да из ра де Ста тут Ал ба ни је – де та љан про јект бу ду ће ор га ни за ци-
је ауто ном не Ал ба ни је.
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Али ју ла ме се ца 1913. до не та је но ва од лу ка о Ал ба ни ји:
– Ал ба ни ја је осно ва на као ауто ном на, су ве ре на и на след на кне-
же ви на под га ран ци јом шест ве ли ких си ла;
– сва ка си зе рен ска ве за из ме ђу Тур ске и Ал ба ни је је ис кљу че на;
– Ал ба ни ја је не у трал на и не у трал ност га ран ту ју ве ли ке си ле;
– кон тро ла ци вил не ад ми ни стра ци је и фи нан си ја да је се Ме ђуна-
род ној ко ми си ји од пред став ни ка шест ве ли ких си ла и пред-став-
ни ка Ал ба ни је;
– ман дат ове Ко ми си је је 10 го ди на и он мо же би ти об но вљен;
– за да так Ко ми си је је да из ра ди де та љан про јект це ло куп не ад ми-
ни стра ци је, а у ро ку од 6 ме се ци тре ба да под не се ве ли ким си ла-
ма ре зул та те ра да и за кључ ке у ве зи са фи нан сиј ском и ад ми ни-
стра тив ном ор га ни за ци је;
– кнез ће би ти име но ван у ро ку од 6 ме се ци, а у том ме ђу пе ри о ду 
ће функ ци о ни са ње ло кал них вла сти и жан дар ме ри је би ће под 
над зо ром Ко ми си је;
– жан дар ме ри ја обез бе ђу је си гур ност и јав ни ред, а ор гани за ци-
ја жан дар ме ри је  по ве ри ће се ино стра ним офи цири ма;
– офи ци ри ће би ти иза бра ни из швед ске ар ми је (Швед ска је од би-
ла по ве ре ни за та так, па га је из вр ши ла Хо лан ди ја);

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја Ал ба ни је, пре ма Ме ђу на род ној 
ко ми си ји, предста вља нај ви ши сте пен ин тер на ци о на ли за ци је 
уну тра шњих по сло ва јед не зе мље – ин тер на ци о на ли зо ва ни су 
нај ви ши ор га ни вла сти, уве ден је кнез, а др жав ни апа рат је ин тер-
на ци о на ли зо ван до сво јих осно ва.

Као пр ва слич ност ви ди се да су и 1912, по сле по ра за Тур ске, 
и 1999. по сле по вла че ња ју го сло вен ских сна га обе те ри то ри је ста-
вље не под ме ђу на род ну упра ву. Да кле, у оба слу ча ја до шло је до 
ин тер на ци о на ли за ци је про бле ма.

То је у оба слу ча ја има ло за по сле ди цу да су ком плет на ад ми-
ни стра ци ја, по ли ци ја и вој ска би ле ме ђу на род не. Зна чи уве де на 
је ме ђу на род на упра ва са ме ђу на род ним из вр ши о ци ма ка ко у Ал-
ба ни ји 1913. та ко и на КИМ 1999.

За тим до ла зи пи та ње ста ту са Ал ба ни је 1912/13. и КИМ 1999. 
Ва ља под се ти ти да је пр во бит но би ло пред ви ђе но да ва ња ауто но-
ми је Ал ба ни ји у окви ру Тур ске. По том је од лу че но да се ство ри 
ауто ном на кне же ви на под па тро на том ве ли ких си ла у пе ри о ду 
од 10 го ди на. Овај по сту пак нео до љи во под се ћа на ста вља ње те-
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ри то ри је КИМ, у окви ру по сто је ће др жа ве, под ста ра тељ ство УН, 
а то је би ло ре гу ли са но Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти 1244 и 
ње ним анек си ма. Ман дат УН се про ду жа ва сва ке го ди не по од лу-
ци СБ. Пр во бит но је, и у слу ча ју Тур ске и СРЈ би ла пред ви ђе на 
ауто но ми ја, су штин ска, ка ко се ка же за КИМ у анек си ма 1 и 2 Ре-
зо лу ци је 1244. По ста вља се пи та ње да ли ће и ово га пу та, ка да је 
КИМ у пи та њу, ве ли ке си ле учи ни ти од лу чан ко рак ка да ва њу не-
за ви сно сти Ко со ву, као што су по сту пи ли и у слу ча ју Ал ба ни је 
пре ско ро 100 гoди на2. Јер, као што су ста вља њем Ал ба ни је под 
ме ђу на род ну упра ву из ву кли ову зе мљу из си сте ма Тур ске, та ко 
је и КИМ из ву чен из си стема СРЈ/СЦГ. 

Ка да се све му што је ре че но до да си ту а ци ја у Ма ке до ни ји, 
као и ста ње у Цр ној Го ри, би ва ја сно да се ла га но, али не у мит но 
оства ру ју ци ље ви ко је је по ста ви ла При зрен ска ли га – Ве ли ка Ал-
ба ни ја. 

2. У Ре зо лу ци ји СБ 1244 су и два анек са. У анек су 1 се по ред оста лог, ка-
же: ,,По ли тич ки про цес ка ус по ста вља њу спо ра зу ма о при вре ме ном по ли тич-
ком окви ру, ко ји ће обез бе ди ти су штин ску са моупра ву на Ко со ву, узи ма ју ћи 
у пот пу но сти у об зир спо ра зу ме из Рам бу јеа и прин ци пе су ве ре но сти и тери-
то ри јал ног ин те гри те та СР Ју го сла ви је  и дру гих зе ма ља у ре ги о ну, и де ми ли-
та ри за ци ју ОВК”.  

У Анек су 2 у чла ну 5 се ка же:,,Ус по ста вља ње при вре ме не ад ми ни стра ци-
је за Ко со во као де ла ме ђу на род ног ци вил ног при су ства под ко јим ће на род 
Ко со ва мо ћи да ужи ва су штин ску ауто но ми ју  у окви ру СР Ју го сла ви је о че му 
ће од лу ку до не ти Са вет без бед но сти УН. При вре ме на ами ни стра ци ја треба 
да обез бе ди пре ла зну упра ву, и да при то ме ус по ста вља и над гле да раз вој при-
вре ме них де мо крат ских са мо у прав них ин сти ту ци ја ка ко би се обез бе ди ли 
усло ви за ми ран и нор ма лан жи вот свих ста нов ни ка Ко со ва.”

У чла ну 8 ка же се: ,,По ли тич ки про цес у ци љу ус по ста вља ња спо ра зу ма 
о при вре ме ном по литич ком окви ру ко ји ће обез бе ди ти су штин ску са мо у пра-
ву за Ко со во, узи ма ју ћи у пот пу но сти у об зир спо ра зу ме из Рам бу јеа и прин-
ци пе су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та СР Ју го сла ви је и дру гих 
дру гих зе ма ља ре ги о на, и де ми ли та ри за ци ју ОВК. Пре го во ри из ме ђу стра на 
у прав цу по сти за њу ре ше ња не тре ба да од ла жу или оме та ју ус по ста вља ње де-
мо крат ских са мо у прав них ин сти ту ци ја.”  

Пре вод тек ста Ре зо лу ци је 1244 пре у зет са сај та Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва СЦГ. 
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II  СРП СКИ ПРЕД ЛО ЗИ

За раз ли ку од ал бан ског при сту па ко ји се од ли ку је до след но шћу 
и упор но шћу у по сти за њу по ста вље ног ци ља, за Ср би ју се са си-
гур но шћу мо же ре ћи да по след њих 50 го ди на ни је би ло ја сне 
пред ста ве ка ко и шта по сти ћи на КИМ. Оту да,  ка да је реч о при-
сту пу Ср би је да на шњем ре ша ва њу ко сов ског про блема, пред ло ге 
је мо гу ће гру пи са ти у че ти ри гру пе:

– не за ви сно КИМ
– по се бан ста тус КИМ у др жав ној за јед ни ци
– по де ла КИМ
– кан то ни за ци ја КИМ

а) Пред  ло зи за не за ви сно КИМ .-  У ве зи са да ва њем не за ви-
сно сти Ко со ву, да нас су при сут на два пред ло га, је дан, Де спи ћев, 
и дру ги,  услов но на зван Сви ла но ви ћев.

1. Де спи ћев пред лог. Ју ла 1997, та да шњи пред сед ник СА НУ 
Алек сан дар Де спић у свом го ди шњем обра ћа њу Ака де ми ји из-
нео је пред лог о де о би Косо ва. 

,,Нај ва жни ји стра те шки про блем бу дућ но сти са ко јим се су о-
ча ва срп ски на род у Ср би ји и  Ју го сла ви ји, а ко ји га при ти ска и 

националност 1948 1953 1961 1971 1981

Албанци 498.242 524.559 646.168 916.168 1.226.736

Срби 171.911 189.869 227.016 228.264 209.497

Црногорци 28.050 31.343 37.588 31.555 27.028

Турци 1.315 34.343 25.764 12.244 12.513

Муслимани 9.679 6.241 8.026 26.357 58.562

Роми 11.230 11.904 3.202 14.593 34.126

Други 7.393 9.642 15.787 14.512 15.978

укупно 727.820 808.141 963.988 1.243.693 1.584.440
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спо ља и из ну тра, јесте пи та ње Ко со ва. Ми смо на исто риј ској рас-
кр сни ци на ко јој су два пу та – је дан је ин си сти ра ње на те ри то ри-
јал ном ин те гри те ту Ср би је ко ји не до зво ља ва но ве се це си је, а 
дру ги је при хва та ње ал бан ских аспи ра ци ја да се ус по ста ви не за-
ви сна зе мља да ва њем де ла те ри то ри је Ср би је.

Ја сно је да ће, ако Ср би ја оста не ује ди ње на, не про мење них 
те ри то ри ја, са мо после не ко ли ко де це ни ја до ћи до пот пу не про-
ме не ет нич ке струк ту ре. За 20 до 30 го дина Ср би ја ће по ста ти 
зе мља са два на ро да при бли жних ве ли чи на, дво је зич на зе мља 
са два је зи ка ко ји не ма ју исти ко рен... Док код Ср ба по сто ји де-
мо граф ска ре це си ја, као и код мно гих дру гих, ал бан ска ма њи на 
је усред де мо граф ске екс пан зи је ко ја има од ли ке екс пло зи је... За-
то ако и ка да би они по ста ли пре о вла ђу ју ћа ве ћи на у ко сов ском 
пар ла мен ту, а у срп ском и ју го сло вен ском пар ла мен ту бит ни, а 
по том и до ми нант ни део,... он да ће њи хов ста тус као ма њи не би-
ти са мо од ака дем ске ва жно сти.... Ако се про це ни да та кав раз-
вој не би био при хва тљив за срп ски на род, да би ет нич ка по дво-
је ност би ла не пре мо сти ва и да би во ди ла ко лап су бив ше Ју го сла-
ви је...он да тре ба по че ти са раз го во ри ма са они ма ко ји зах те ва ју 
се це си ју Ко со ва пу тем мир ног и ци ви ли зо ва ног раз два ја ња и 
раз гра ни че ња, да би се из бе гла тра гич на искуства не дав не про-
шло сти. 

Вре ме ра ди за Ал бан це и они мо гу за то че ка ти дан ка да ће по-
ста ти ја чи и при бли жни по сна зи Ср би ма... Ср би има ју мно го ма-
ње вре ме на на рас по ла га њу за ко на чан из бор. Пред на ма је мо жда 
са мо јед на де це ни ја у ко јој се тре ба опре де ли ти за јед но или дру-
го ре ше ње. По сле то га, пи та ње ће би ти из ли шно: жи ве ће мо у зе-
мљи са ет нич ким двој ством. “

2. Сви ла но ви ћев пред  лог. Сви ла но ви ћев пред лог је де ло 19 
екс пе ра та Ме ђу на род не  ко ми си је за Бал кан. Не за ви сност Ко со ва 
оства ри ла би се у че ти ри фа зе. У пр вој фа зи до шло би до de facto 
одва ја ња Ко со ва од Ср би је, а то је са др жа но у Ре зо лу ци ји 1244 од-
но сно,  то је са да шње ста ње ко јим је КИМ по ста ло про тек то рат 
УН. Дру га фа за је не за ви сност без пу ног су ве ре ни те та – КИМ 
оста је про тек то рат УН, а ме ђу на род на за јед ни ца кон тро ли ше 
људ ска пра ва и за шти ту ма њи на. У тре ћој фа зи от по чи њу пре го-
во ри за  члан ство у ЕУ, а у че твр тој Ко со во по ста је члан ЕУ. Су ве-
ре ни тет је по де љен у окви ру ове европ ске ин те гра ци је.
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По ре чи ма Сви ла но ви ћа, бит овог до ку мен та је суд би на и жи-
вот пре о ста лих не ал ба на ца на КИМ. Пред ла же се ста тус по угле-
ду на ста тус при ме њен у Источ ној Сла во ни ји.

б) По се бан ста тус КИМ у др жав ној за јед ни ци. Ка да је реч о 
пред ло гу за Сло бод ну зе мљу Ко со во (СЗК), по пред ло же ном мо-
де лу СЗК ни је др жа ва, па ни је ни др жав но прав ни су бјект – не ма 
чла ство  у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма укљу-
чу ју ћи и фи нан сиј ске.  

СЗК не ма ам ба са де и ди пло мат ска пред став ни штва, вој ску, цен-
трал ну бан ку, гу вер не ра и мо не ту, али ће има ти суп сти тут – Упра-
ву за бан кар ство и плат ни про мет и евро, јер је већ у еврозо ни. 

СЗК има устав, из вор не над ле жно сти у обла сти из вр шне, за-
ко но дав не и суд ске вла сти, ко је су вер ти кал но де кон цен три са не 
у сми слу де та ши ра ња овла шће ња на ни же ни вое вла сти, са европ-
ски ком па ти бил ном де центра ли за ци јом по на че лу суп си ди јар но-
сти ло кал не и ре ги о нал не упра ве у кон тек сту ре де фи ни са ња те-
ри то ри јал не ор га ни за ци је. По сто ја ла би два слу жбе на је зи ка – ал-
бан ски и срп ски. Гра ђа ни КИМ има ли би мо гућ ност др жа вљан-
ства Ко со ва и (или) Ре пу бли ке Ср би је. Оно што би још СЗК има-
ла, то су ин сиг ни је и сим бо ли – за ста ва и грб. За тим, ту су ди пло-
мат ске кан це ла ри је и кул тур ни цен три стра них др жа ва, као и ме-
ђу на род на са рад ња у до ме ну слич ном Ба вар ској. По сто ја ла би бу-
џет ска, фи нан сиј ска и имо вин ско-фи нан сиј ска ауто но ми ја, при-
вред на и по љо при вред но-шум ска ауто но ми ја.

Ко сов ски за штит ни кор пус ће се ре фор ми са ти, пре и ме но ва-
ти и упо до би ти у Ци вил ну за шти ту Ко со ва, док ће по ли циј ска 
слу жба би ти ор га ни зо ва на по стан дар ди ма Ин тер по ла и Евро-
по ла. Пред ви ђен је и Са вет за стан дар диза ци ју Ко со ва. Ср би ја 
је од го вор на за ца рин ску и по гра нич ну слу жбу. По сто јао би Др-
жав ни са вет за КИМ, као и Фонд за КИМ и Га ран циј ски фонд 
за раз вој КИМ.

в) Пред  ло зи за по де  лу КИМ. Под пред ло зи ма за по де лу 
КИМ под ра зу ме ва ју се пред ло зи код ко јих су це ли не ко је су под 
кон тро лом Ал ба на ца, од но сно Ср ба ет нич ки ре ла тив но ком пакт-
не, са ја сном лини јом раз гра ни че ња, као што је то при ка за но на 
ма пи за Ћо си ћев пред лог. У слу ча ју кан то нал не, од но сно ен клав-
ске по де ле, це ли не не ма ју оба ве зно  не по сред ну ко му ни ка ци ју 
ме ђу со бом. Ме ђу тим, ет нич ки гле да но, ове це лине су да ле ко 
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ком пакт ни је, али, про стор но гле да но, по је ди нач но мно го ма ње у 
од но су на ком пакт но по де ље не де ло ве. С дру ге стра не, ова кав 
при ступ је ела стич ни ји и при бли жни ји ствар ној си ту а ци ји на те-
ре ну, а те ри то ри јал но гле да но исто је по вољ ни ји за Ср бе. Ме ђу-
тим, што се без бед но сти ти че, он је не по вољ ни ји у од но су на 
пред ло ге ко ји за сту па ју по де лу.

 
1. Ћо си ћев пред лог. Хро но ло-

шки гле да но, то је био пр ви пред-
лог ко ји је дао ре ше ње у ви ду по де-
ле КИМ на ал бан ски и срп ски део. 
Од нос у по де ли тре ба ло је да буде 
60% ал бан ски, 40% срп ски. Пред-
лог је на стао ра них де ве де се тих 
као плод раз ми шља ња о КИМ (Ћо-
сић је због иде ја и ста во ва о КИМ 
ка сних ше зде се тих био ис кљу чен из ЦК СКС). Об ја вљен је у ита ли-
јан ском ча со пи су Li mes 1992, а Ћо сић га је по ну дио и док је био 
пред сед ник СРЈ. Не до ста је де таљ ни ја раз рада за ње го ву при ме ну. 

Кри ти ча ри по ве зу ју овај пред лог са иде јом о хо мо ге ној Ср би-
ји, а због етике те да је Ћо сић срп ски на ци о на ли ста и пред лог се 
про гла ша ва на ци о на ли стичким. Слич но се де ша ва и са дру гим 
пред ло зи ма ко ји де о бом хо ће да оства ре ет нич ку хо мо ге ност.

2. Кр сти ћев пред лог. Овај пред лог је дру ги по на стан ку. По 
ње му, по де ла тре ба да иде у од но су 30 до 40% за Ср бе. Ли ни ја раз-
гра ни че ња се спу шта ско ро до При шти не, са се ве ра и ис то ка. На 
тај на чин би об у хва ти ла не ке срп ске ма на сти ре, али и ве ћи ну 
вред них ко сов ских руд ни ка. У срп ски сек тор ушао би и цр но гор-
ски део. Он би по ла зио од ви со ких пла ни на и спу штао би се до 
ко сов ске до ли не и ме то хиј ског пла тоа, па би об у хва тио Пећ ку Па-
три јар ши ју и ма на стир Ви со ке Де ча не.

По ми шље њу Ал ба на ца, ова по де ла би би ла вр ло не по вољ на 
за њих, јер би зна чи ла се о бу од ми ли он љу ди из тог де ла у део ко-
ји би кон тро ли са ли Ал бан ци.

3. Мај сто ро ви ћев пред лог – ди фе рен ци јал на ауто но ми ја. 
Срп ско-аме рич ки на уч ник Сте ван Мај сто ро вић је у сво јој књи зи 

Ћосићева маа
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Крај игре на Ко со ву пред ло жио је по де лу на ал бан ско-срп ску по-
де лу Ко со ва у од но су 75-25%. 

По ње го вом пред ло гу, нај ма ње лош пред лог за ре ша ва ње ко-
сов ског про бле ма је да се обе ма стра на ма да нај ви ше од оног што 
оне ствар но же ле. Ме ђуна род на за јед ни ца тре ба да схва ти да све 
др жа ве ни су пот пу но са мо стал не.

...,,Оно што Ал бан ци же ле је не зави сност, ве зу са Ал ба ни јом 
и кон тро лу те ри то ри је. По Ру го ви, Ал бан ци не же ле де о бу. Оно 

што Ср би же ле је по што ва ње и 
при ступ њи хо вим све ти ња ма.”

Да би се ово по сти гло, Ал бан-
ци тре ба да од у ста ну од кон тро ле 
25% те ри тори је Ко со ва, а Ср би тре-
ба да одуста ну од 75% ма на сти ра, 
али не од свих њих – нај ва жни ји 
оста ју код њих. На осно ву ове по-
де ле Ал бан ци ма би при па ла ве ћи-

на ма на сти ра, а Ср би ма ве ћи на руд ни ка и ин ду стри је. Има ју ћи 
ово у ви ду, Ал бан ци сма тра ју да је по де ла не пра вич на и то до ка зу-
ју на осно ву по да та ка за Ко сов ску Ми тро ви цу. Ме ђу тим, та при-
мед ба не сто ји, јер је тре ба при ме ни ти исти при ступ ши ром КИМ. 
Ако је та чан по да так за Ми тро ви цу  ко ји су да ли по зи ва ју ћи се на 
Ба тако ви ћа, тре ба узе ти у об зир не са мо њу, већ цео део до да на-
шње ад ми ни стратив не гра ни це. Та да се до би ја да су Ср би на се ве-
ру ствар но до ми нант ни. Исто та ко ни је рас пра вљен ни слу чај Ле-
по са ви ћа и Ле шка, ко ји ни кад ни су при пада ли КИМ, већ су им 
при по је ни јед ним ко му ни стич ким ак том 1957. го ди не.

Да би оправ да ли не при хва та ње Мај сто ро ви ће вог пла на, Ал-
бан ци још твр де да на КИМ ни кад ни је по сто ја ло 1300 срп ских 
све ти ња, и да на ме сти ма на кар ти њих ни кад ни је ни би ло.

Ов де се по ка зу је са ко ли ко су лу ка во сти oни спре ма ли свој 
сцена рио. Јер, при зрен ска ди је це за је под над ле жно шћу Ва ти ка на, 
а не у са ста ву би скуп ске кон фе рен ци је СЦГ. Сем то га, из би ску пи је 
се твр ди да на КИМ ни кад ни је ни би ло срп ских цр ка ва. По њи ма 
то су са мо цр кве ко је су подиг ну те на те ме љи ма ста рих ка то лич ких 
цр ка ва, јер су Ал бан ци од дав ни на ка толи ци. Уз то, твр ди се да су 
Ср би из вр ши ли оку па ци ју Ко со ва и Ме то хи је и да су при том до та-
да ње ка то лич ке цр кве на силно пре тво ри ли у пра во слав не. 

Мајсоровићев лан
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По ауто ру пред ло га део Ко со ва 
ко ји би кон тро ли са ли Ал бан ци 
функ ци о ни сао би у ствар но сти не-
за ви сно и био би ауто но ман у фор-
мал ном сми слу. То зна чи да би овај 
фор ма ли зам у по гле ду ауто но ми је 
слу жио са мо да се уми ри ме ђу на-
род на за јед ни ца и да бу де у са гла-
сно сти са По ве љом УН у по гле ду су-
ве ре ни те та др жа ве и не по вре ди во-
сти ме ђу народ них гра ни ца.

Се вер но од ли ни је раз два ја ња 
си ту а ци ја би би ла дру га чи ја. Ту би 
би ла значај на уло га вла сти у Бе о гра-
ду, а ин ди ви ду ал на пра ва Ср ба и 
Ал ба на ца шти тио би тим ме ђу на-
род них по сма тра ча. Под упра вом 
Ср ба би ла би и Пећ ка Па три јар ши-
ја, ма на стир Ви со ки Де ча ни, као и 
спо ме нич ки ком плекс на Ко совом 
По љу и ма на стир Гра ча ни ца.

Ауто ро ва иде ја је и да  се се вер ни део зо ве Ко со во, а ју жни Ко-
со ва.

4. Ба та ко ви ћев пред лог – кан то ни за ци ја. Пр во бит но је 
овај план био из нет у ита ли јан ском ча со пи су Li mes, па је по сле ок-
то бар ских до га ђа ја по но во ак ту е ли зо ван.

По ауто ру, кан то ни за ци јом се ускла ђу ју ин те ре си две ју др жа-
ва, СЦГ (та да СРЈ) и Ал ба ни је, али и ин те ре си раз ли чи тих ет нич-
ких за јед ни ца на Ко со ву и Ме то хи ји.

,,У све тлу чи ње ни це да ме ђу на род не га ран ци је пот пу но шти те 
ин те ре се албан ске ма њи не на КИМ, оно што је са да по треб но су 
но ве га ран ци је за за шти ту срп ске по лу ла ци је. Слич но то ме, из у зет-
но је ва жно да се  у срп ској по кра ји ни КИМ, баш као и у БИХ и дру-
гим бал кан ским зе мља ма, пот пу но са чу ва мул тиет нич ко и мул ти-
ре ли гиј ско дру штво. Ово је по себ но са гла сно са ОСЦЕ-овом Де-
кла ра ци јом о за шти ти ма њи на.” Мо де лом кан то ни за ци је са чу ва ле 
би се ет нич ке про пор ци је у по кра ји ни, као и мул ти ет нич ки са-

Завод за зашиу соменика 
Реублике Србије -  Маа Косова 

и Меохије са исоријским 
соменицима 
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став, али би кан то ни са срп ском ве ћи ном има ли од ре ђе на права. 
Кан то ни би обухватали се о ске сре ди не, без ве ћих гра до ва. У гра-
дови ма би по сто јао по се бан, ме шо вит ре жим ад ми ни стра ци је. 

Кан то ни са срп ском ве ћи ном не би мо ра ли, али би мо гли, да 
бу ду и те ри то ри јал но по ве за ни. У сва ком слу ча ју, они би мо гли, 
ако та ко са ми од лу че, да бу ду чвр шће ве за ни за Ср би ју. Те ри то ри-
је под ал бан ском упра вом, исто тако по де ље не у кан то не, мо гле би, 
опет по од лу ци ал бан ске ет нич ке по пу ла ције, да до би ју ши ру ауто-
но ми ју у окви ру Ср би је. Ово ре ше ње, пре ма ре чи ма ауто ра, под се-
ћа на ви ше слој ну ауто но ми ју ко ја по сто ји да нас у Шпа ни ји.

Гра ни це кан то на са срп ском ве ћи ном не би се по кла па ле са са-
да њим оп штин-ским гра ни ца ма, а кан то ни би об у хва та ли и све 
срп ске ма на сти ре са њи хо вом имо ви ном. Уз то, сва имо ви на ко ју су 
ма на сти ри по се до ва ли пре из би ја ња ра та 1941. тре ба ла би да се вра-
ти ма на сти ри ма. Да би се из бе гле сми ца ли це, де лови са срп ском ве-
ћи ном не би за ви си ли од ло кал них ал бан ских вла сти. Кан то ни са 
срп ском ве ћи ном об у хва та ли би око 30% те ри то ри је КИМ.

Кан то ни би би ли:
1. Ибар ски (са Ибар ским Ко ла ши ном, Ле по са ви ћем, Зу би ним 

По то ком и Зве ча ном), 
2. Ко со во пољ ски (се о ски де ло ви из ме ђу Ко со ва По ља и Ли-

пља на -  Ча гла ви ца, Гра ча ни ца, Ла пље Се ло, итд.)3

3. Но во брд ски (се о ски де ло ви из ме ђу Ко сов ске Ка ме ни це, Ко-
сов ске Ви ти не и Гњи ла на)4

4. Шар ски (Си ри нић ка Жу па са Штрп цем, Сре дач ка Жу па, 
као и Опо ље и Го ра5)

– Ме то хиј ски ( се о ски де ло ви из ме ђу Пе ћи, Ис то ка и Кли не 
са број ним срп ским се ли ма ко ја су те ри то ри јал но по ве за на). 
Овом кан то ну при па ла би и имо ви на ма на сти ра Де ча ни и Пећ ка 
Па три јар ши ја, укљу чу ју ћи и имо ви ну ко ју су они по се до ва ли 
пре 1941. 

3. Тре нут не оп штин ске гра ни це тре ба ло би мо ди фи ко ва ти, да би се омо-
гу ћи ло гру пи са ње гра до ва и се ла са срп ском ве ћи ном та ко да обра зу ју јед ну 
це ли ну.    

4. Као и за прет ход ни кан тон, по треб на је ма ња мо ди фи ка ци ја оп штин-
ских гра ни ца

5. Опо ље и Го ра су де ло ви са ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни штвом, 
чи ји је ма тер њи је зик срп ски
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– Имо ви на дру гих срп ских ма на сти ра – Гра ча ни це, Де ви ча, 
Го ри о ча, Св. Ар хан ге ла, Зо чи шта, Бањ ске, Дра ган ца, Со ко ли це... 
у за ви сно сти од тери то ри јал не бли зи не, при дру жи ла би се дру-
гим кан то ни ма.

Кан то ни са срп ском ве ћи ном има ли би сво ју ло кал ну ад ми-
ни стра ци ју са српским су до ви ма и за ко но дав ством. Да би Ср би 
на ста ви ли да жи ве у овим пре тежно се о ским сре ди на ма, тре ба 
га ран то ва ти срп ску ве ћи ну у ад ми ни стра ра тивним, суд ским и за-
ко но дав ним струк ту ра ма у кан то ни ма са срп ском ве ћи ном.

Ни ал бан ски ни срп ски кан то ни не би би ли без из ве сног бро-
ја ста нов ни ка другог ет нич ког по ре кла. За шти та њи хо вих ин те-
ре са, као што то по ка зу је при мер Швај цар ске, га ран то ван би био 
јед на ким трет ма ном ма њин ских гру па у сва ком кан то ну.

ЗА КЉУ ЧАК

Из све га из не тог из два ја ју се две це ли не:
– Пр ва це ли на је ал бан ски при ступ. Од ка ко су по ста ви ли ци-

ље ве – Ал бан ски ви ла јет (1878) – Ал бан ци ни су от сту пи ли од 
стре мље ња по ста вље ном ци љу. Осни ва ње ал бан ске др жа ве 1913. 
био је пр ви ко рак ка за у зи ма њу те ри то ри ја на зна че них 35 го ди на 
пре то га. Скла па на су са ве зни штва са сва ким ко би омо гу ћио и 
ко рак ка оства ре њу за да тог ци ља. Ме ња ли су се са ве зни ци – Ср-

(а) Маа са канонима о Бааковићевом редлогу 
(б) Маа са већинским срским сановнишвом 

(а) (б)
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би, Ита ли ја ни, Нем ци, Ру си, Ки не зи, Аме ри кан ци и сва ки но ви 
са ве зник до при нео је њи хо вим те жња ма. Ср би су им омо гу ћи ли 
да до би ју кра ља Зо гуа. Са ве зни штво са Ита ли јом по могло им је 
да се пре ки ну ве зе са срп ским ути ца јем и да стал ним упа ди ма 
ства ра ју не си гур ност код су се да. Са ве зни штво са Ита ли јом и Не-
мач ком у Дру гом свет ском ра ту отва ра им пр ви пут вра та за вла-
да ви ну ван ме-ђу на род но уста но вље них гра ни ца Ал ба ни је. Са ве-
зни штво са СССР-ом, Ки ном и САД (ова са ве зни штва скла па на 
су по што би се раз вр гла она са прет ход ни ком) омо гу ћи ло им је 
да се ин тер на ци о на ли зу је ко сов скоме тохиј ско пи та ње. Уз то, 
оства ри ли су и пр ви ве ли ки по мак у Ма ке до ни ји – по ста ју кон-
сти ту тив ни на род и ал бан ски је дру ги зва нич ни је зик те земље. 
Исто се де ша ва и у ју жној Ср би ји, у Врањ ској ко тли ни, где до ла-
зи до су ко ба у Бу ја нов цу, Пре ше ву и Ме две ђи. То је но ви до каз 
вер но сти циље ви ма При зрен ске ли ге. Уско ро тре ба оче ки ва ти да 
се и у Цр ној Го ри ма те ри ја ли зу ју пр ви ко ра ци ка ци ље ви ма Ли ге. 
Из све га овог се ви ди да је ини ци ја ти ва увек би ла на ал бан ској 
стра ни и да су они би ли ти ко ји су по ста вља ли усло ве.

– Срп ска стра на је све вре ме би ла ли ше на ини ци ја ти ве. Стал но 
је мо ра ла да оправ да ва сво је по ступ ке. Ни је има ла ни ја сну ви зи ју 
ни ја сан циљ, па оту да и мно штво пла но ва за ре ше ње, од ко јих мно-
ги јед ни дру ге искљу чу ју, а ни је дан ни је по во љи Ал бан ци ма. Јер 
њи ма је по треб но не зави сно Ко со во, а Ср би то до са да ни су по ну ди-
ли, ако се из у зме Сви ла нови ћев пред лог ко ји је дат у кон ту ра ма.  

– Јед ном пла ну се за ме ра да је Ср би ма при пао бо га ти ји део. 
Дру ги пут се ка же да су нео сно ва ни срп ски на во ди о њи хо вој кул-
тур ној и ду хов ној ба шти ни на тим про сто ри ма. Али ве ро ват но је 
нај чуд ни ја тврд ња да Ср би ма при па да су ви ше те ри то ри је у од но-
су на њи хо ву број ност. При то ме се не слу же по да ци ма из не ких 
сво јих из во ра, већ ци ти ра ју проф. др Ба та ко ви ћа. Ме ђу тим, од-
мах за тим ње гов пред лог кан то ни за ци је се од ба цу је. Јер, ка жу Ал-
бан ци, Ба та ко вић је фор му ли сао свој пред лог да бу де при вла чан 
за за пад не ди пло ма те као осно ва за ком про ми се. Али, на во де 
они да ље, иде ја кан то ни за ци је би евен ту ал но во ди ла до де о бе ко-
ја се не би осла ња ла, као ра ни је, на ме тод ,,ва тре и оруж ја”, већ би 
то био не што ду жи про цес ко ји би дао исти ре зул тат. 

– Иако се Ба та ко ви ћу за ме ра рас пар ча ност те ри то ри ја кан то на, 
мо ра се ре ћи да је ње гов при ступ нај ре ал ни ји у од но су на по пу ла ци-
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о ну рас по делу и вла снич ке од но се. Он исто та ко нај пот пу ни је во ди 
ра чу на о срп ској ба зич ној ба шти ни – цр ква ма и ма на сти ри ма.
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ве ти краљ срп ски Ми лу тин по ди гао је ма на стир Бањ ску 
у исто и ме ном се лу бли зу Зве ча на и Ми тро ви це из ме ђу 
1312. и 1316. го ди не и по све тио га све том пр во му че ни ку 
и ар хи ђа ко ну Сте фа ну. Хтео је да му ова за ду жби на бу де 
над гроб на цр ква и ме сто стал ног по чи ва ли шта зем ног у 

сво јој др жа ви. За то се она, по укра си ма и раз ли ку је од оста лих 
ње го вих мно го број них за ду жби на.

Бањ ску је Ми лу тин по ди гао на те ме љи ма ста ри је цр кве ко ја 
је би ла, за вре ме Уро ша Пр вог, се ди ште Бањ ске епи ско пи је. У то 
вре ме кра ља Ми лу ти на, Бањ ска је по ста ла ста вро пи ги јал ни ма-
на стир – за у зи мао је у Срп ској Цр кви че твр то ме сто по ре ду. Глав-
ну бри гу око ње го вог по ди за ња по ве рио је ар хи е пи ско пу Са ви III 
и сво јој мај ци Је ле ни. Да ље ста ра ње о том ма на сти ру, о жи во ту 
мо на ха и бо го слу жбе ном по рет ку као и чу ва ње ри зни це и бла га 

Об но ва и ова ра ње ма на си ра Бањ ске
Ма на стир Бањ ска (по сле 520 го ди на)*

ÕÕхроникахроникаÕхроникаÕ
савремена

Õ
савремена

Õ
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* По сто је ћи текст о. Јо ва на Ра до са вље ви ћа на стао је на кон про шло го ди-
шње пр ве сла ве об но вље ног ма на сти ра и осве ће ња ко је је оба вио Ње го ва Све-
тост Па три јарх Па вле. Об зи ром да се на вр ша ва го ди на да на од то га до га ђа ја, 
Уред ни штво је од лу чи ло да тим по во дом об ја ви овај текст, има ју ћи у ви ду и 
да на шњу ње го ву ак ту ел ност.
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Õ
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др жав ног и свог, са пу ним по ве ре њем, пре дао је ар хи е пи ско пу 
Да ни лу II, свом ду хов ном оцу ко ји је у то вре ме као игу ман до-
шао из ма на сти ра Хи лан да ра1 и при мио ма на стир Бањ ску.

Краљ Ми лу тин умро је у Не ро ди мљу 1321. го ди не. Ар хи е пи-
скоп Да ни ло пре нео је ње го ве мо шти у ма на стир Бањ ску. Та мо је 
уско ро са хра ње на и Те о до ра – мај ка ца ра Ду ша на.

У го ди ни Ко сов ске бит ке, 1389., Ми лу ти но ве мо шти су мо на-
си из Бањ ске пре не ли у Треп чу, а 1455. пре не се не су у Бу гар ску, у 
Со фи ју. Та мо се оне и да нас на ла зе, у цр кви Све те Не де ље.

У нај те жим да ни ма тур ско га роп ства у 17. ве ку, Тур ци су је 
пре тво ри ли у xа ми ју. Уочи Ве ли ке се о бе Ср ба, за вре ме ра та из ме-
ђу Тур ске и Аустри је 1689., Бањ ска је као ве ли ко утвр ђе ње и упо-
ри ште са свим раз ру ше на. У вре ме Пр вог свет ског ра та вр ше на су 
не ка пре ко па ва ња, а обим ни ја ре ста у ра ци ја цр кве 1938. го ди не.2

Ма на стир Бањ ска је јед но брод на гра ђе ви на у осно ви, са упи-
са ним кр стом. Има ла је за узор ве ли ку Не ма њи ну цр кву у Сту де-
ни ци. При па да ра шкој гру пи цр ка ва. Би ла је жи во пи са на од 1317. 
до 1321. го ди не, али од тог жи во пи са ма ло је шта оста ло.

Обим ни ја об но ва овог све тог ма на сти ра пред у зе та је про-
шле, 2003. го ди не. Пре све га, од ре ђе но је ме сто и по ста вље ни су 
те ме љи за но ви ко нак где ће би ти сме ште но ма на стир ско брат-
ство. За тим је, упо ре до са град њом ко на ка, и ма на стир ска пор та 
по пра вље на, жи во пи са на и по бу са на, а ста зе ши ро ке струч но на-
пра вље не и по ве за не од Ве ли ке цр кве до обе ула зне ка пи је и ко-
на ка. Ви со ки оград ни, тур ски, зид је до гра ђен и из рав нат. Про на-
ђен је и отво рен ста ри пут и при лаз ма на сти ру из до ба кра ља Ми-
лу ти на, ко ји је био за тво рен шу том и зе мљом.

Та ко је ма на стир Бањ ска до био но ви ко нак за ста но ва ње не ко-
ли ко мо на ха, као и ка пе лу, тр пе за ри ју и дру ге про сто ри је. У про-
ду жет ку ко на ка до оград ног, за пад ног, зи да на пра вље на је про-
стра на те ра са са ме тал ном кон струк ци јом. Ис под те ра се је исто 
то ли ко ве ли ка про сто ри ја за сме штај ра зних ор на ме на та и дру-
гих фраг ме на та и де ло ва ко ји ће от ко па ва њем ста ре град ње би ти 
про на ђе ни и у сво је вре ме упо тре бље ни. Та ко ђе, та мо ће се и дру-
ге, му зеј ски вред не, ства ри чу ва ти ка ко су пред ви де ли струч ња-
ци за ар хе о ло шка ис тра жи ва ња.

1. Сло бо дан Ми ле у снић, Ма на сти ри Ср би је, Бањ ска, 83.
2. Сло бо дан Ми ле у снић, Ма на сти ри Ср би је, Бањ ска, 83.
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На том срећ ном по чет ку об но ве ма на сти ра Бањ ске нај ви ше 
је ин си сти рао и ин тер ве ни сао Епи скоп ра шко-при зрен ски Ар те-
ми је тра же ћи про сто ра и ме ста где ће да сме сти сво је број но мо-
на штво са Ко со ва ко је су свет ски моћ ни ци сво јом по губ ном по-
ли ти ком и шип тар ским ру ка ма учи ни ли бес кућ ни ци ма јер су им 
све уни шти ли – и ма на сти ре и цр кве и ко на ке, лич ну и ма на стир-
ску имо ви ну и про те ра ли на не људ ски на чин са Ко со ва. И то ко-
га? – чу ва ре ве ре и све ти ња, чу ва ре про све те, кул ту ре, умет но-
сти, чу ва ре нај чо веч ни је на у ке и са ве сног вас пи та ња – Је ван ђе ља 
Хри сто ва, без ко јих и не ма ни ми ра ни срећ не бу дућ но сти. Ин си-
сти рао је вла ди ка Ар те ми је код на ших др жав них вла сти и ин сти-
ту ци ја као што су За вод за за шти ту исто риј ских спо ме ни ка кул-
ту ре, Ар хи тек тон ски и Ар хе о ло шки фа кул тет са сво јим струч-
ним ка дром у Бе о гра ду, као и код свих љу ди до бре во ље у зе мљи 
и све ту, ко ји хо ће и мо гу, да по мог ну об но ву овог пет сто два де сет 
го ди на за пу сте лог све ти ли шта.

За це ло куп ну об но ву цр кве, ко ја пред сто ји у до глед ном вре ме-
ну, по треб но је мно го ви ше ин ве сти ци ја, као и струч ног ка дра. 
На том обим ном по слу, као што је на гла ше но код вла дар ских за-
ду жби на у сред њем ве ку, тре ба ло би да уче ству ју и др жа ва, и Цр-
ква и на род.
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За са да је цр ква у ма на сти ру Бањ ска оспо со бље на за слу же ње 
све те Ли тур ги је и дру гих бо го слу же ња та ко што је очи шће на од 
на го ми ла ног шу та, ста рог мал те ра и дру ге пр љав шти не. За ста-
кље ни су и сви по раз би ја ни про зо ри на цр кви. На пра вљен је и 
про ви зо ран ико но стас са ле пим ико на ма и две ри ма из 19. и 20. ве-
ка, очу ва ним из по ру ше не Ву чи трн ске цр кве по све ће не све том 
про ро ку Или ји. Снаб де ве на је цр ква и нај не оп ход ни јим цр кве-
ним књи га ма, или их је по зај ми ла.

У про стра ном ол та ру на пра вљен је ве ли ки све ти Пре сто и пре-
кри вен ле пом, од цр ве ног пли ша, ин ди ти јом и дру гим пре кри ва чи-
ма. Снаб де вен је је ван ђе љем и дру гим нео п ход ним све тим пред ме-
ти ма. Све ти Жр тве ник је опре мљен пре кри ва чи ма и све тим са су-
ди ма по треб ним за слу же ње све те Ли тур ги је, као што су све ти пу-
тир, ди скос, зве зди ца, дар ци с во зду хом и дру го. Кад је све то, што 
је нео п ход но, при пре мље но за бо го слу же ње, ор га ни зо ва на је и об-
на ро до ва на све ча ност по во дом осве ће ња но вог ко на ка и све ча но 
отва ра ње ма на сти ра, у ко ји је епи скоп Ар те ми је при пре мио и на се-
лио че ти ри сво ја мо на ха са но вим игу ма ном, оцем Си ме о ном (Ви-
лов ским), ко ји је пре две го ди не ди пло ми рао и ма ги стри рао у Грч-
кој на Те о ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Со лу ну.

Све ча ност је за ка за на за дан хра мов не сла ве 15. ав гу ста ове го-
ди не. На тој све ча но сти слу жио је све ту ар хи је реј ску Ли тур ги ју 
Ње го ва Све тост Па три јарх срп ски го спо дин Па вле са два ми тро-
по ли та и пет епи ско па, уз са слу же ње око три де сет све ште ни ка и 
пет ђа ко на, уз при су ство Ње го вог ви со чан ства Алек сан да ра Ка ра-
ђор ђе ви ћа, ми ни стра ве ра го спо ди на Ми ла на Ра ду ло ви ћа и уче-
шће на ро да, око две хи ља де ду ша, са пред став ни ци ма вла сти и 
по ме ну тих уста но ва као и Све то го ра ца, до бро тво ра и дру гих 
стра них и на ших го сти ју.

На кра ју све те Ли тур ги је по сле при че шћа Ње го ве Све то сти, 
епи ско па и све штен ства, Ње го ва Све тост па три јарх Па вле и ар хи-
је ре ји при че сти ли су на род, јер је био ве ли ки број при ча сни ка, а 
по том је Ње го ва Све тост пре ре зао слав ски ко лач ма на сти ра Бањ-
ске. Епи скоп Ар те ми је је у сво јој бе се ди о ма на сти ру Бањ ска и ње-
го вој об но ви, на кра ју све те ли тур ги је, по здра вио Ње го ву Све-
тост па три јар ха Па вла сле де ћим ре чи ма:

„Ва ше Ви со ко пре о све штен ство, Пре о све штен ства, пре по доб-
ни и пре ча сни оци и пре по доб не се стре мо на хи ње, дра га бра ћо и 
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се стре, ево да на ко јег ство ри Го спод да се ра ду је мо и ве се ли мо у 
ње му. Овај дан че ка ле су ге не ра ци је и ге не ра ци је на ше га на ро да, 
пет сто ти на и два де сет го ди на. Че ка ли су дан да вас кр сне и ова 
све ти ња, за ду жби на кра ља Ми лу ти на, као што су вас кр сле мно-
ге дру ге све ти ње из пе пе ла. Ево, та ко је и ова све ти ња по сле то ли-
ко ве ко ва до че ка ла тај дан да по но во ожи ви; да по но во бу де све-
док вас кр се ња Хри сто во га, да бу де све док ве ре на ше пра во слав не 
и да нам бу де пу то каз и пу то во ђа у жи вот веч ни.

Ва ша Све то сти, до бро сте нам до шли на овај ра до сни и ве ли-
ки дан. Ни сте жа ли ли тру да као ни до са да да до ђе те на Ко со во, 
на ва ше и на ше Ко со во, на Ко со во сва ко га Ср би на и це ло га ро да 
на ше га. Да се за јед но са на ма и за нас Бо гу по мо ли те, да нам пру-
жи те реч уте хе ка ко би смо ис тра ја ли и из др жа ли на овом ве тро-
ви том ме сту, да би одр жа ли ве ру сво ју и име сво је и ова све та ме-
ста, да би са чу ва ли за бу ду ћа по ко ле ња на ше га на ро да. До бро сте 
нам до шли. Овај на род жељ но оче ку је Ва шу реч. Бла го сло ви те 
нас и по у чи те нас.”

Ње го ва Све тост па три јарх срп ски Па вле, по ја вио се та да из 
ол та ра све тих две ри сво јом крат ком и са др жај ном бе се дом:

„У име Оца и Си на и Све то га Ду ха. Ва ша Пре о све штен ства, Ва-
ше Пре о све штен ство, бра ћо и се стре. Бо гу се по мо ли мо у ова ко об-
но вље ном хра му ко ји су пре ци на ши, упра во, ко ји је све ти краљ 
Ми лу тин по ди гао као украс Цр кве на ше.“ Го во ре ћи да ље „да ова 
као и сту де нич ка и оста ле цр кве на ше као гра ђе ви не, кроз ве ко ве 
опо ми њу срп ски на род на вре ме кроз ко је је про ла зио и на љу бав 
пре ма Бо гу и пре ма бли жњи ма ко ја се са ње них две ри про по ве да-
ла и ко ја се кроз на род ну пе сму је ван ђел ски чу ва са уса на мај ке Је-
вро си ме... Тре ба да до ра сте мо вре ме ну у ко ме жи ви мо и ра ди мо 
оно што мо же мо, као што су то ра ди ли на ши пре ци ко ји су се одр-
жа ли за вре ме пе тве ков ног роп ства”, за вр ша ва ју ћи бе се ду ре као је 
срп ски па три јарх и бла го сло вио све при сут не – сав срп ски на род.

По за вр шет ку ове све ча но сти у цр кви ма на сти ра Бањ ске, Ње-
го ва Све тост па три јарх је са епи ско пи ма и оста лим ви со ким го-
сти ма иза шао, да се ма ло од мо ре и осве же до ма ћин ским по слу же-
њем. Па три јарх је, за тим, са сво јом прат њом от пу то вао у Бе о-
град, а на род је са ви со ким го сти ма у ма на стир ској пор ти при су-
ство вао про гра му све ча не ака де ми је, ко ји су из ве ли на ши глум-
ци и на род ни пе ва чи из Бе о гра да на че лу са го спо ди ном Бра ди-
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ћем ко ји је у глу мач кој одо ри из ван ред но до бро при ка зао, у ви ду 
ре ци та ла, са ве те ро до на чел ни ка срп ске др жа ве, Не ма ње, свом на-
ро ду, срп ском по том ству. По сле дру гих ре ци та ла и пе са ма на род-
них пе ва ча, при ка зао је кне за Ла за ра у уло зи ор га ни за то ра за при-
пре ма ње Ко сов ске бит ке...

Де чан ски мо на си су на по чет ку от пе ва ли не ко ли ко ле пих цр-
кве них пе са ма, а на кра ју сти хи ру срп ским све ти те љи ма. По сле 
тог чи на, сви су го сти и на род пре шли иза цр кве, у ша тре, за тр-
пе зу љу ба ви где се из ме ња ло ви ше здра ви ца и по здрав них го во ра 
по во дом отва ра ња ма на сти ра Бањ ске на дан ње го ве пр ве сла ве 
по сле пет сто два де сет го ди на.

Ве ли ка су че сти та ња би ла ка ко Eпи ско пу ра шко-при зрен ском 
Ар те ми ју, та ко и (пр вом по сле то ли ко го ди на) игу ма ну ма на сти ра 
Бањ ске про то син ђе лу Си ме о ну (Ви лов ском). Ме ђу нај за па же ни-
јим го во ри ма би ли су го вор Ње го вог ви со чан ства Алек сан дра Ка-
ра ђор ђе ви ћа, пред сед ни ка вла де Во ји сла ва Ко шту ни це, Ње го вог 
Пре о све штен ства Епи ско па Ар те ми ја, ми ни стра ве ра го спо ди на 
Ми ла на Ра ду ло ви ћа. Ова ква све ча ност, са та ко ве ли ким бро јем 
го сти ју и на ро да, ни је за пам ће на у овом де лу Ко со ва.

Епи скоп Ар те ми је, као до ма ћин, за хва лио се сви ма на по се ти 
и уве ли ча ва њу овог исто риј ског сла вља Срп ске Цр кве и срп ског 
на ро да. По себ но се за хва лио они ма ко ји су сво јом по мо ћи до при-
не ли да ово са бра ње на род но, на по чет ку об но ве ове за ду жби не 
све то га кра ља Ми лу ти на, бу де ова ко ма сов но, све ча но и до бро 
ор га ни зо ва но, и по оби ча ју срп ском и до ма ћин ском, уго шће но.

Не ка је сла ва Бо гу за све.

АР ХИ МАН ДРИТ ЈО ВАН РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

Ма на сир Бањ ска – ро сла ва 2004. 
(на Св. Ар хиђ. Се фа на 15. VIII 2004.)
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РУ КО ПО ЛО ЖЕ ЊА, РУ КО ПРО И ЗВОД СТВА:

1. У не де љу 2. ја ну а ра 2005, на ар хи је реј ској Ли тур ги ји у Гра-
ча ни ци, Ње го во Пре о све штен ство Епи скоп Ар те ми је ру ко по ло-
жио је у чин ђа ко на Го ра на Ко би ћа из Чач ка. Об зи ром да је но во-
ру ко по ло же ни ђа кон Го ран тре ба ло да по ста не па рох у Осо ја ни-
ма, убр зо је, већ 7. ја ну а ра на Бо жић, ру ко по ло жен у чин све ште-
ни ка и рас по ре ђен на но ву ду жност. 

Осо ја не, се ло у Ме то хи ји ко је је на кон про го на Ср ба 1999. опу-
сте ло, пр во je у ко је су се Ср би вра ти ли још 2001. го ди не и где са-
да жи ви око 400 ду ша. Про шле го ди не je, уз по моћ Грч ке Цр кве, 
об но вљен храм све тог Ар хан ге ла Га ври ла, ко ји је та ко ђе био сру-
шен, а ове го ди не по диг нут је па ро хиј ски дом, те су ти ме ство ре-
ни усло ви да се ло до би је па ро ха ко ји ће бри ну ти о вер ским по тре-
ба ма ових љу ди. У се лу има до ста де це и ра ди шко ла.

2. На кон по врат ка из Ати не, где му је до де ље но пре сти жно 
при зна ње, Ње го во Пре о све штен ство је 23. ја ну а ра у Гра ча ни ци 
ру ко по ло жио Сте фа на Мар ко ви ћа за ђа ко на. Већ 27. ја ну а ра, на 
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све тог Са ву, ђа кон Сте фан је ру ко по ло жен у чин све ште ни ка и 
рас по ре ђен за па ро ха у Ба би ном Мо сту крај При шти не.

3. У Не де љу блуд ног си на, 27. фе бру а ра, на ар хи је реј ској Ли-
тур ги ји у Зве ча ну, Ње го во Пре о све штен ство ру ко про и звео је све-

ште ни ка Ста ни шу Ар си ћа, па ро ха ко сов ско-ми тро-
вач ког, у чин про то је ре ја.

4. На ар хи је реј ској Ли тур ги ји одр жа ној 27. мар-
та у Гра ча ни ци Ње го во Пре о све штен ство Епи скоп 
Ар те ми је ру ко по ло жио је у чин ђа ко на свр ше ног 
бо го сло ва Ни ко лу Дра ги ће ви ћа. Ни ко ла Дра ги ће-
вић је од ре ђен да по ма же сво ме оцу, све ште ни ку 
Ми лен ку Дра ги ће ви ћу, па ро ху у Ве ли кој Хо чи у Ме-
то хи ји.

5. На пра зник Цве ти 24. апри ла у ма на сти ру 
Бањ ска оба вље но је пр во ру ко по ло же ње на кон 520 
го ди на од опу сто ше ња и про шло го ди шње об но ве 
ове све ти ње. У чин је ро ђа ко на ру ко по ло жен је мла-
ди мо нах Да ни ло (До ма зе то вић), и ти ме је ма на стир 
Бањ ска до био још јед ног слу жи те ља Бож јег ол та ра.

Сла ве, Са бо ри:

1. Бо жић не пра зни ке Ње го во Пре о све штен ство про вео је у 
ма на сти ру Гра ча ни ца, уче ству ју ћи у бо го слу же њи ма и сле ду ју ћи 
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свим оби ча ји ма ко ји по сто је у на шем на ро ду, као што је па ље ње 
и уно ше ње бад ња ка на Бад њи дан, до чек по ло жај ни ка, итд.

2. Пра зник све тих 14.000 мла де на ца Ви тле јем ских 11. ја ну а ра, 
сла ва је кан це ла ри је „Глас Ко со ва и Ме то хи је„, ко ја већ шест го-
ди на де лу је у Бе о гра ду по ма жу ћи у име Епар хи је ра шко-при зрен-
ске прог на ним Ср би ма са Ко со ва и Ме то хи је. И ове го ди не сла ва 
је про сла вље на у про сто ри ја ма цр кве све тог Мар ка у Бе о гра ду, а 
слав ски ко лач пре ре зао је и при сут не по здра вио Ње го во Пре о све-
штен ство Епи скоп Ар те ми је.

3. Пра зник Бла го ве сти, као и сва ке го ди не, Ње го во Пре о све-
штен ство Епи скоп Ар те ми је, про сла вио је у ма на сти ру Ће ли је. 
На 26. го ди шњи цу упо ко је ња о. Ју сти на узео је уче шће у ви ше-
днев ној про сла ви ово га мно го зна чај ног пра зни ка. У са ли До ма 
кул ту ре у Ва ље ву 5. апри ла, пред пре пу ним ауди то ри ју мом, епи-
скоп Ар те ми је је, за јед но са ми тро по ли том Ам фи ло хи јем, уче-
ство вао на ду хов ној три би ни по све ће ној из да ва њу са бра них де ла 
о. Ју сти на.

Дан уочи пра зни ка, 6. апри ла, уче ство вао је на све ча ном бде-
ни ју у ма на сти ру Ће ли је. На сам пра зник Бла го ве сти, 7. апри ла, 
уз са слу же ње Епи ско па бу ди мљан ско-ник шић ког Јо а ни ки ја, ша-
бач ко-ва љев ског Ла врен ти ја, ве ли ког бро ја све ште но слу жи те ља 
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и уз мо ли тве но уче шће мно штва вер ног на ро да (око 4.000 ду ша), 
ко ји су до шли да се по кло не гро бу о. Ју сти на, епи скоп Ар те ми је 
слу жио је све ту ар хи је реј ску Ли тур ги ју. На кон Ли тур ги је и тр пе-
зе љу ба ви уче ство вао је на ду хов ној ака де ми ји ор га ни зо ва ној у 
пор ти ма на сти ра, го во ре ћи о жи во ту и ра ду о. Ју сти на и из но се-
ћи сво ја све до чан ства и се ћа ња о ње го вој не бо зем ној лич но сти.

4. Да не Стра сне сед ми це, по све ће не успо ме ни на Стра да ња 
Хри сто ва, као и сам пра зник Вас кр се ња, Ње го во Пре о све штен-
ство про вео је у сво ме при вре ме ном се ди шту, ма на сти ру Гра ча-
ни ца. На кон пра зни ка Вас кр се ња, епи скоп Ар те ми је кре нуо је у 
тра ди ци о нал ну по се ту ма на сти ри ма сво је Епар хи је, че сти та ју ћи 
им овај нај ве ћи хри шћан ски пра зник.

5. Цен трал на про сла ва Ђур ђев да на у Епар хи ји ра шко-при-
зрен ској, већ тра ди ци о нал но, оба вља се у не дав но об но вље ном 
ма на сти ру Ђур ђе ви Сту по ви код Но вог Па за ра. Та ко је и ове го-
ди не епи скоп Ар те ми је, уз мно штво све штен ства, мо на штва и 
вер ног на ро да, на ово ме „кро ву Ср би је„, слу жио све ту ар хи је реј-
ску Ли тур ги ју, об ја вљу ју ћи за јед но са Вас кр се њем Хри сто вим и 
не дав ни вас крс ове све ти ње, у ко јој са да жи ви осам мо на ха.

6. Но во о све ће ни храм све тог Ва си ли ја Остро шког у Ле по са-
ви ћу по стао је ди ка ово га кра ја, ис ти чу ћи се сво јом ле по том ме ђу 
мно гим цр ква ма се вер ног Ко со ва. Од ка да је 2003. го ди не осве-

Слава у Леосавићу
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тио овај но во по диг ну ти храм, епи скоп Ар те ми је сва ке го ди не на 
пра зник све тог Ва си ли ја Остро шког слу жи све ту Ли тур ги ју у Ле-
по са ви ћу. Та ко је и ове го ди не, пред по че так Све тог ар хи је реј-
ског са бо ра, уче ство вао у све ча ној про сла ви све то га Ва си ли ја, и 
на Ли тур ги ји од ли ко вао на пр сним кр стом про то је ре ја Го ји сла ва 
По по ви ћа из Вра че ва.

7. Ка пе ла ма на сти ра Цр на Ре ка по све ће на је срп ском кра љу Јо-
ва ну Вла ди ми ру. По ста ла је већ тра ди ци ја да ову сла ву, за јед но 

са бра ти јом ма на сти ра, при пре ма ју вер ни ци из Ни ша, ко ји сва ке 
го ди не са сво јим све ште ни ци ма до ла зе у ову све ти њу да би се ту 
за јед нич ки по мо ли ли Бо гу и за тра жи ли по моћ од све тог Кра ља 
и све тог Пе тра Ко ри шког. Ове го ди не бо жан стве ну Ли тур ги ју 
слу жио је епи скоп Ар те ми је уз са слу же ње мно штва све штен ства 
и мо на штва и мо ли тве но уче шће мно го број них вер ни ка. На кон 
Ли тур ги је и ре за ња слав ског ко ла ча, епи скоп Ар те ми је у при год-
ној бе се ди по у чио је при сут не ре чи Бож јој. Бо го слу же ње је ове го-
ди не одр жа но у но вој ка пе ли, ко ја је са став ни део но во га ко на ка 
ма на сти ра Цр на Ре ка.

За тим је на ма на стир ском гро бљу од слу жен па ра стос не дав но 
упо ко је ном о. Или ји, ко ји је ви ше го ди на про вео слу же ћи у ма на-
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сти ру све тог Јо ва на код Ни ша (Ма те је вац), а са хра њен је, по соп-
стве ној же љи, на ма на стир ском гро бљу, по крај гро ба о. Ха ри то на.

Бра ти ја ма на сти ра је за све при сут не, на кон ду хов не тр пе зе, 
при ре ди ла и бо га ту тр пе зу љу ба ви.

8. Спа сов дан, ко ји је ове го ди не пао 12. ју на, сла ва је ма на сти-
ра Ви со ки Де ча ни. Епи скоп Ар те ми је је, у вре ме пре из го на Ср ба 
са Ко со ва и Ме то хи је, че сто до ла зио у овај ма на стир на про сла ву 
Спа сов да на. Ус пео је да и ове го ди не до ђе у Де ча не, укре пи брат-
ство и при сут ни на род, и по у чи их про по ве ђу бо жан ске ре чи. И 
по ред ал бан ског окру же ња у ко ме се ма на стир на ла зи, као и оте-
жа них усло ва до ла ска, ово го ди шња сла ва про те кла је ве о ма све ча-
но, уз при су ство ве ћег бро ја вер ни ка, пре ко 200 ду ша. Тре ба на по-
ме ну ти да, у вре ме ка да је да на шње брат ство ма на сти ра до шло у 
Де ча не, пре пет на е стак го ди на, на про сла ву ово га пра зни ка оку-
пљао се мно го ма њи број вер них и про сла ва је про ти ца ла мно го 
скром ни је не го да нас. Та да је у Пе ћи и окол ним ме сти ма жи вео ве-
ћи број Ср ба, али су 1999. они сви про те ра ни са сво јих ог њи шта.

9. Ма на стир Цр на Ре ка у то ку ју на ме се ца про сла вља још јед-
ну сла ву, а то је пра зник све то га Пе тра Ко ри шког, чи је се мо шти 
чу ва ју у овој све ти њи. Ове го ди не епи скоп Ар те ми је сти гао је да 
и за овај пра зник, 18. ју на, до ђе у свој ма тич ни ма на стир и од слу-
жи, за јед но са брат ством и мно го број ним го сти ма, све ту ар хи је-
реј ску Ли тур ги ју. Ли тур ги ја је, због мно штва на ро да, слу же на на-
по љу, и мно ги од при сут них су за па зи ли да је број вер ни ка ко ји 
до ла зе у Цр ну Ре ку за овај пра зник ви ше стру ко уве ћан у од но су 
прет ход не го ди не.

10. Пра зник Си ла ска Све тог Ду ха на Апо сто ле хра мов на је 
сла ва ма на сти ра Со по ћа ни. Епи скоп Ар те ми је сва ке го ди не за 
овај пра зник слу жи Ли тур ги ју у овој за ду жби ни кра ља Уро ша, те 
је то учи нио и ове го ди не. Сла ва је ове го ди не, 19. ју на, уве ли ча на 
чи ном ру ко по ло же ња ђа ко на Ср ђа на Стан ко ви ћа, се кре та ра 
ЕУО, у чин пре зви те ра.

11. Дру ги дан пра зни ка Пе де сет ни це све ча но се про сла вља у 
ма на сти ру све тог Ни ко ле – Кон чул, код Ра шке. Се стре ово га ма-
на сти ра, на че лу са сво јом игу ма ни јом ма ти Ка та ри ном, то чи не 
у знак се ћа ња на свој ма тич ни ма на стир Све те Тро ји це код Му-
шу ти шта, из ко је га су би ле при мо ра не да оду ју на 1999. го ди не, 
на кон че га је ма на стир опљач кан, спа љен и сру шен до те ме ља. 
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Об зи ром да је сла ва ма на сти ра Све те Тро ји це увек про сла вља на 
дру гог да на Пе де сет ни це, тај оби чај пре нет је у њи хо во но во оби-
та ли ште, ма на стир Кон чул, где ће се он др жа ти све до об но ве и 
по врат ка се стрин ства у свој ма тич ни ма на стир код При зре на.

Епи скоп Ар те ми је слу жио је све ту ар хи је реј ску Ли тур ги ју уз са-
слу же ње ви ше слу жа шчих, а на кон Ли тур ги је пре ре зао је слав ски 
ко лач и че сти тао сла ву игу ма ни ји и се стра ма ово га ма на сти ра.

12. Цр ква у Зу би ном По то ку, по све ће на пра зни ку Си ла ска 
Све то га Ду ха, осве ће на је на тре ћи дан Пе де сет ни це 2001. го ди не. 
Од та да овај дан по стао је глав ни дан хра мов ног пра зни ка, и епи-
скоп Ар те ми је сва ке го ди не то га да на слу жи у Зу би ном По то ку 
све ту Ли тур ги ју. Та ко је и ове го ди не у овом де лу се вер ног Ко со-
ва  про сла вљен пра зник хра ма у Зу би ном По то ку, уз при су ство 
вер но га на ро да ово га кра ја.

13. Ви дов дан је тра ди ци о нал ни на ци о нал ни пра зник срп ско-
га на ро да, ко ји се ме ђу Ср би ма све ча но про сла вља сва ке го ди не, 
као успо ме на на опре де ље ње Ца ра Ла за ра за Цар ство Не бе ско и 
као сто жер ко ји је чу вао и са чу вао срп ски на род кроз пе ри од пе-
тве ков ног тур ског роп ства.

За сам пра зник Ви дов да на ве за не су ви дов дан ске све ча но сти, 
ко је за по чи њу ме сец да на пре са мо га пра зни ка, и одр жа ва ју се у 
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ме сти ма цен трал ног Ко со ва, са бо га тим кул тур но-умет нич ким 
про гра мом. 

Дан уочи пра зни ка, у згра ди До ма кул ту ре у Гра ча ни ци, одр-
жа на је Све ча на ака де ми ја по све ће на Ви дов да ну, на ко јој је при-
год но пре да ва ње одр жао Ње го во Пре о све штен ство Епи скоп Ар-
те ми је. У ве чер њим са ти ма, на кон од слу же ног бде ни ја у цр кви, 
одр жа ва се тра ди ци о нал но ве че Ви дов дан ског пе снич ког при че-
шћа, на ко јем уче ству је ве ли ки број пе сни ка са Ко со ва и Ме то хи-
је, и до де љу ју се при год не на гра де. Ове го ди не глав ну на гра ду, 
крст све тог Ца ра Ла за ра, до био је књи жев ник Вук Дра шко вић.

Ове го ди не све ту ар хи је реј ску Ли тур ги ју у ма на сти ру Гра ча-
ни ца слу жио је Ње го ва Све тост Па три јарх Па вле, уз са слу же ње 
епи ско пâ Ар те ми ја, Ата на си ја (Јев ти ћа) и ви кар ног Те о до си ја, 
мно штва све штен ства и мо на штва. Још од ра но га ју тра у Гра ча ни-
цу су по че ли да при сти жу ауто бу си из ра зних кра је ва Ср би је и са 
Ко со ва и Ме то хи је, ко ји су хте ли да и овај Ви дов дан про сла ве на 
зе мљи где се пре 616 го ди на од и гра ла Ко сов ска бит ка.

На кон бо жан стве не Ли тур ги је оба вље на је све ча ност до де ле 
сре бр не и злат не ме да ље „Мај ка де вет Ју го ви ћа”, на би ни ис пред 
цр кве, где је слу же на и са ма Ли тур ги ја. Ову ме да љу епи скоп Ар-
те ми је, од сво га до ла ска на трон Ра шко-при зрен ских епи ско па 
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сва ке го ди не до де љу је мај ка ма ко је су ро ди ле че тво ро (сре бр ну), 
пе то ро или ви ше де це (злат ну), као сти му ланс мно го дет ним по ро-
ди ца ма, и као ука за ње на пу т ко ји би тре ба ло да сле де све срп ске 
мај ке. Уз до де лу ме да ље, ове го ди не епи скоп Ар те ми је имао је ра-
дост да сва кој мај ци да ру је и јед но крат ну нов ча ну по моћ од по 
100 евра за сва ко де те. Ова по моћ до де ље на је за хва љу ју ћи од лу-
ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је из Фон да за Ко со во и Ме то хи-
ју из дво ји ла по треб на сред ства.

На кон до де ле ме да ље „Мај ка де вет Ју го ви ћа”, сви го сти би ли 
су по слу же ни слав ским руч ком. Затим је, као и сва ке го ди не, 
уследила по се та Га зи ме ста ну. 

У 12.00 на ме сту Ко сов ске бит ке, Ње го ва Све тост Па три јарх 
Па вле, уз са слу же ње по ме ну тих ар хи је ре ја и ви ше све ште ни ка, 
слу жио је па ра стос свим срп ским вој ско во ђа ма и вој ни ци ма по-
стра да лим од Ко со ва до да на шњег да на за Крст ча сни и сло бо ду 
злат ну. Ове го ди не би ло је при мет но да је мно го ве ћи број вер ни ка 
не го прет ход них го ди на до шао на Га зи ме стан. На кон од слу же ног 
па ра сто са, Па тр и јарх се при год ном бе се дом обра тио вер ни ци ма.

При штин ски уни вер зи тет, са при вре ме ним се ди штем у Ко-
сов ској Ми тро ви ци, про сла вио је и ове го ди не сво ју сла ву, Дан 
Уни вер зи те та – Ви дов дан. Сто га су на кон па ра сто са на Га зи ме ста-
ну Па три јарх Па вле и епи ско пи Ар те ми је и Ата на си је кре ну ли 
пут К. Ми тро ви це да при су ству ју Све ча ној ака де ми ји. На кон по-
здрав не ре чи рек то ра Па по ви ћа и при год ног про гра ма, од стра не 
Рек то ра до де ље на је пла ке та Ње го вој Све то сти за по др шку и 
охра бре ње ко је пру жа Ср би ма – на Ко со ву и Ме то хи ји. Осим Па-
три јар ха, још не ко ли ко пре га ла ца Уни вер зи те та би ло је по ча ство-
ва но при год ним на гра да ма.

Ти ме је за вр ше на ово го ди шња про сла ва Ви дов да на на Ко со-
ву и Ме то хи ји, пре но се ћи и ове го ди не све то ла за рев ску по ру ку 
Ср би ма „све за Хри ста, Хри ста ни за шта„.

ПРЕ ДА ВА ЊА, ТРИ БИ НЕ:

1. У До му кул ту ре у Ла за рев цу 30. ја ну а ра одр жа на je три би-
на „Рас пе то Ко со во„ на ко јој је био по зван да го во ри епи скоп Ар-
те ми је. Ње го во Пре о све штен ство је, пред пре пу ном са лом До ма 
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кул ту ре ве о ма на дах ну то и по тре сно го во рио о стра да њи ма Ср-
ба на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ја се про ду жа ва ју већ 6 го ди на, и о 
сво јој бор би ко ју во ди да та стра да ња за у ста ви и пре ки не. На кон 
сло ва ко је је одр жао, Ње го во Пре о све штен ство од го ва рао је на 
мно го број на пи та ња при сут них. Ово пре да ва ње за бе ле же но је ви-
део ка ме ром, и до ступ но је у фор ми ЦД из да ња.

2. По во дом обе ле жа ва ња го ди шњи це по гро ма над Ср би ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји 17. мар та 2004, на ре дов ној три би ни Ма шин-
ског фа кул те та че тврт ком, епи скоп Ар те ми је го во рио је о ста њу 
на Ко со ву и Ме то хи ји да нас, о то ме  да ли је учи њен ика кав на-
пре дак у за шти ти пра ва Ср ба на Ко со ву у пе ри о ду на кон по гро-
ма, о ак ту ел ној си ту а ци ји у до ме ну об но ве раз ру ше не и уни ште-
не кул тур не ба шти не срп ско га на ро да и о дру гим ак ту ел ним 
аспек ти ма ко сов ског про бле ма, а за тим је одговарао на пи та ња 
при сут них. 

ОСВЕ ЋЕ ЊА:

1. У се лу Изби це код Но вог Па за ра ме шта ни су по ди гли но ву 
цр кву. Град њу цр кве за по чео је пре десетак го ди на све ште ник 
Пре драг (Дра ги ће вић), а са да је за вр шио мла ди све ште ник Ми ло-
је (Пе тро ни је вић) за јед но са цр кве ним од бо ром и ме шта ни ма 

Трибина у Лазаревцу
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ово га се ла. Цр ква је по све ће на Све тој Тро ји ци, и об зи ром на то 
да је ово пра зник ко ји је хра мов на сла ва и у дру гим ма на сти ри ма 
и па ро хиј ским цр ква ма, епи скоп Ар те ми је за ка зао је осве ће ње 
не де љу да на уочи Пе де сет ни це. Осве ће ње хра ма и у на став ку све-
та Ли тур ги ја од слу же ни су у ве о ма све ча ној ат мос фе ри, уз при су-
ство ве ли ког бро ја вер ни ка Ра шке обла сти и са слу же ње мно штва 
све штен ства и мо на штва Епар хи је ра шко-при зрен ске.

ПА СТИР СКА АК ТИВ НОСТ:

1. То ком пе ри о да све тог Ве ли ког По ста – Че тр де сет ни це, епи-
скоп Ар те ми је је, као и сва ке го ди не, одр жао брат ске са стан ке са 
све ште ни ци ма сво је епар хи је, по свим на ме сни штви ма. На овим 
са стан ци ма раз ма тра не су ак тив но сти све ште ни ка на те ре ну, 
про бле ми са ко ји ма се су сре ћу, ста ње на шег на ро да ко ји још увек 
оп ста је на Ко со ву и Ме то хи ји и дру га те ку ћа пи та ња. По себ на па-
жња по све ће на је ве ли ко по сном бо го слу же њу и спрем но сти све-
ште ни ка да од го во ре из ме ње ном и по ве ћа ном мо ли тве ном пра ви-
лу. На овим са стан ци ма увек се вр ши ду хов на смо тра и раз ма тра 
ду хов но ста ње на ших па сти ра, ка ко би они би ли спрем ни да од-
го во ре иза зо ви ма да на шњег вре ме на и ис ку ше њи ма ко ја се пред 

Освећење храма у селу Избице
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њих по ста вља ју. У ве ли ко по сном пе ри о ду Ње го во Пре о све штен-
ство по себ ну па жњу обра ћа на ак тив но сти ко је ће по мо ћи и по-
бољ ша ти ду хов но ста ње на ше га на ро да и пред у зи ма све ка ко би 
по ве ре но му ста до упу тио на пут спа се ња.

2. У свим ме сти ма на Ко со ву где Ср би жи ве 17. мар та обе ле-
жена је го ди шњи ца по гро ма над Ср би ма. У Гра ча ни ци је у мир-
ном про те сту ули ца ма Гра ча ни це уче ство ва ло 2-3 хи ља де љу ди, 
ко ји су за тим до шли у пор ту ма на сти ра да би ту за па ли ли све ће 
и по мо ли ли се Бо гу за по кој ду ше по стра да лих. Па ра стос уби је-
ни ма слу жио је Ње го во Пре о све штен ство Епи скоп Ар те ми је, ко-
ји се за тим ре чи ма охра бре ња и уте хе обра тио при сут ном на ро-
ду.

3. На пра зник Вас кр се ња Ла за ре вог 23. мар та, епи скоп Ар те-
ми је уче ство вао је, у цр кви све тог Ни ко ле у Но вом Па за ру, у све-
ча ној ли ти ји (Вр би ца) по во дом овог ве ли ког пра зни ка. На кон 
ли ти је, обра тио се при сут ним вер ни ци ма би ра ним ре чи ма, по-
у чив ши их о зна ча ју и сми слу до га ђа ја Ла за ре вог вас кр се ња, 
као и о пред сто је ћим пра зни ци ма Стра да ња и Вас кр се ња Хри-
сто вог, а за тим је по де лио сви ма при сут ни ма сим вол по бе де, вр-
бо ве гран чи це.

ДИ ПЛО МАТ СКОПО ЛИ ТИЧ КА АК ТИВ НОСТ:

1. У то ку два да на, 13. и 14. фе бру а ра, оба вље на је по се та пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је г. Бо ри са Та ди ћа Ко со ву и Ме то хи ји. 
Том при ли ком пред сед ник Та дић по се тио је Ср бе ко ји жи ве у ен-
кла ва ма  и ге то и ма, без мо гућ но сти сло бо де кре та ња.

Епи скоп Ар те ми је при мио је и уго стио пред сед ни ка Та ди ћа 
у сво ме при вре ме ном се ди шту, ма на сти ру Гра ча ни ци, где му је 
био при ре ђен до сто јан ствен до чек од стра не мно го број них Ср ба 
цен трал ног Ко со ва, ко ји су до шли да ов де, у ма на сти ру, ис ка жу 
сво ју при вр же ност и при пад ност срп ској Цр кви и срп ској Др жа-
ви. На кон тр пе зе љу ба ви, ко ју су при пре ми ле вред не и по жр тво-
ва не мо на хи ње ма на сти ра Гра ча ни ца, Ње го во Пре о све штен ство 
Епи скоп Ар те ми је је у ду жем раз го во ру са пред сед ни ком Та ди-
ћем и ње го вим са рад ни ци ма раз го ва рао о ак ту ел ној си ту а ци ји и 
по ло жа ју Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, као и о мо гућ но сти ма ре-
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ша ва ња на го ми ла них про бле ма, ко ји сва ко днев но при ти ска ју 
пре о ста ли срп ски на род на Ко со ву.

2. На кон ви ше од го ди ну да на, 6. мар та 2005. одр жа на је, уз 
бла го слов и пру су ство Епи ско па Ар те ми ја у ко на ку ма на сти ра 
Гра ча ни ца, сед ни ца СНВ КиМ. По сле од лу ке Ње го вог Пре о све-
штен ства, пре ви ше од го ди ну да на, да под не се остав ку на ме сто 
пред сед ни ка СНВ КиМ ово те ло про шло је кроз пе ри од по те шко-
ћа у сво ме ра ду. Сто га је и од лу че но да се по но во одр жи сед ни ца, 
на којој ће бити изнети ре зул та ти деловања у прет ход ном пе ри о-
ду и исто вре ме но означени прав ци раз во ја у на сту па ју ћим ме се-
ци ма. У пре пу ној са ли ма на сти ра Гра ча ни ца, у при су ству око 150 
љу ди, по но во је по твр ђе на при вр же ност по ла зним на че ли ма и 
прин ци пи ма ра да и де ло ва ња СНВ КиМ и же ља да се на ста ви са 
ак тив но сти ма у истом прав цу. Из не ти су мно ги про бле ми срп ско-
га на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји и пред ло же ни на чи ни њи хо вог 
ре ша ва ња. Са сед ни це је из да то и са оп ште ње за јав ност.

3. Ду го пла ни ра на и ви ше пу та од ла га на по се та тех нич ке ми-
си је цр кви Бо го ро ди це Ље ви шке у При зре ну оства ре на је 14. 

Посеа редседника Тадића
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апри ла 2005. Ини ци ја тор ре а ли зо ва ња ове по се те био је УНЕ-
СКО сво јим пи смом упу ће ним епи ско пу Ар те ми ју но вем бра 
2004. го ди не. УНЕ СКО је, на кон по се те две сво је ми си је кул тур-
ној ба шти ни на Ко со ву и Ме то хи ји, же лео да пре ду зме и не ке кон-
крет не ме ре, ка ко би се за шти тио оште ће ни жи во пис Ље ви шке. 
У том ци љу су во ђе ни ду ги пре го во ри из ме ђу пред став ни ка Епар-
хи је ра шко-при зрен ске и др жав них ин сти ту ци ја Ср би је, са јед не 
стра не, и пред став ни ка УНЕ СКО-а, са дру ге стра не. Ми си ја је ре-
а ли зо ва на тек 14. апри ла 2005., па и та да у кр њем са ста ву, и са 
мно гим од сту па њи ма од прет ход но по стиг ну тих до го во ра. О све-
му то ме, као и оста лим аспек ти ма на ме ре УНЕ СКО-а да се ан га-
жу је на за шти ти Бо го ро ди це Ље ви шке, на ши чи та о ци мо гу про-
чи та ти у овом бро ју ча со пи са, у ру бри ци „Уме сто уво да„, у тек-
сту „Анекс уз из ве штај Све том ар хи је реј ском са бо ру„.

МИ СИ ЈЕ У ИНО СТРАН СТВУ:

1. У пе ри о ду 15-21. ја ну а ра Ње го во Пре о све штен ство бо ра-
вио је у Грч кој где је, на по зив ме ђу пра во слав не асо ци ја ци је 
„Апо стол Па вле„ из Ати не, 17. ја ну а ра уче ство вао на го ди шњој 
кон вен ци ји ово га удру же ња у „Пар на сос-у„. На Го ди шњој скуп-
шти ни имао је при ли ку да све до чи о стра да њу и по ло жа ју Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји, и да при сут не упо зна са ста вом и чи ње-
њем, од но сно не чи ње њем, ме ђу на род не за јед ни це да ова стра да-
ња спре чи и да не прав ду, ко ја се Ср би ма на но си, пре ки не. Том 
при ли ком, уз при су ство мно гих јав них лич но сти по ли тич ког и 
дру штве ног жи во та Ати не, уру че но му је и од ли ко ва ње ме ђу пра-
во слав ног удру же ња „Апо стол Па вле„ „за от пор ко ји пру жа про-
тив мрач них си ла и за труд ко ји ула же за сво је ста до„.

2. Пе ри од од 26.05. до 01.06. епи скоп Ар те ми је про вео је у 
Пољ ској, где је оти шао на по зив ре дак ци је ча со пи са „Пра во слав-
ни пре глед„ да при ми од ли ко ва ње ко је му је до де ли ло уред ни-
штво на ве де но га ча со пи са. Од ли ко ва ње и гра ма та ве ли ког кне за 
Кон стан ти на Ва си ли ја Острож ско га до де ље ни су епи ско пу Ар те-
ми ју као „уздар је за труд и де ла ње на њи ви ду хов не кул ту ре све-
то га Пра во сла вља„. То ком сво је по се те Пољ ској епи скоп Ар те ми-
је имао је при ли ке да се срет не са ми тро по ли том Са вом, ко ји се 
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на ла зи на че лу Пољ ске Пра во слав не Цр кве, као и са мно гим пред-
став ни ци ма др жав ног вр ха, и да, ка ко њи ма, та ко и пољ ском на-
ро ду, то ком сво јих обра ћа ња пу тем ме ди ја, све до чи о ста њу и 
стра да њу Пра во сла вља на про сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је.

ОСТА ЛО:

1. Епи скоп Ар те ми је узео је уче шћа у Епи скоп ском са ве то ва-
њу одр жа ном 3. фе бру а ра 2005. у Па три јар шиј ском дво ру у Бе о-
гра ду. Ово са ве то ва ње ор га ни зо ва но је у ци љу при пре ма Срп-
ске Пра во слав не Цр кве пред до но ше ње про пи са о де на ци о на ли-
за ци ји и вра ћа њу цр кве не имо ви не, ка ко би се са гле да ли про-
бле ми у два прав ца – од у зе те имо ви не и по сто ја ња до ка за о од-
у зе тој имо ви ни.

2. На за ду шни це, 5. мар та, упо ко ји ла се у Го спо ду мо на хи ња 
Пе ла ги ја из ма на сти ра Го ри о ча код Ис то ка. Мо на хи ња Пе ла ги ја 
се стра је о. Са ве из Го ри о ча, ко ји је уснуо у Го спо ду 13. но вем бра 
2003, и са ко јим је она ве ћи део сво га жи во та по све ти ла овој ве ли-
кој ме то хиј ској све ти њи, ра де ћи на ње ној об но ви и по ди за њу 
угле да у на ро ду. 

Мо на хи ња Пе ла ги ја оти шла је у 1942. го ди не у ов чар ски ма на-
сти р Ваз не се ње и ту за по чела свој мо на шки пут под руководством 
игу ма ни је Или не  . За јед но са оста лим се стра ма ово га ма на сти ра, 
на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, би ла је му че на и са слу ша-

Додела одликовања у Пољској
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ва на по за тво ри ма од стра не но ве ко му ни стич ке вла сти, за то што 
су се стре би ле оклеветане и пријављене да по ма жу у хра ни за о-
ста ле чет ни ке по ов чар ско-ка блар ским шу ма ма. Из ве сно вре ме 
про ве ла је, за јед но са сво јим бра том Са вом и оцем Миљ ком (ка-
сни је мо на хом Си ме о ном), у ма на сти ру Со по ћа ни. У Со по ћа ни-
ма је и за мо на ше на 1964. го ди не. Са хра ње на је у ма на сти ру Го ри-
оч, иза цр кве све тог Ни ко ле.

3. Двадесет четвртог мар та 2005. у згра ди Па три јар ши је у Бе-
о гра ду, Ње го ва Све тост Па три јарх Па вле, пот пи сао је, са пред-
став ни ци ма При вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве на Ко со ву и 
Ме то хи ји, Ме мо ран дум о раз у ме ва њу о до го во ре ним оп штим 
прин ци пи ма об но ве обје ка та СПЦ на КиМ. Иза пот пи са Па три-
јар ха стао је и Све ти си нод СПЦ. Ме мо ран дум је пот пи сан без 
зна ња и са гла сно сти над ле жног ар хи је ре ја Епи ско па Ар те ми ја, 
те сто га пред ста вља акт на си ља и га же ња ка нон ског по рет ка Пра-
во слав не Цр кве и гру бог ме ша ња дру гих ар хи је ре ја у уну тра шње 
ства ри јед не епар хи је. Као та кав, он не ма прав ну сна гу и деј ство, 
али је ипак, во љом ве ћи не епи ско па, по че ла ње го ва при ме на у 
прак си. Ви ше о са мом овом до га ђа ју, као и о све му оно ме што је 
прет хо ди ло и сле до ва ло пот пи си ва њу Ме мо ран ду ма, чи та о ци мо-
гу про чи та ти у ру бри ци ово га бро ја „Уме сто уво да„, у тек сту 
„Анекс уз из ве штај Све том ар хи је реј ском са бо ру„.

4. У то ку два да на 28. и 29. мар та, епи скоп Ар те ми је пред се-
да вао је ра дом епар хиј ских те ла Епар хиј ског Са ве та и Епар хиј-
ског Управ ног од бо ра, ко ја су одр жа ла сво је ре дов не сед ни це у 
при вре ме ном епи скоп ском се ди шту, ма на сти ру Гра ча ни ци. На 
сед ни ца ма ових те ла из вр ше на је смо тра и пре глед свих ак тив-
но сти и де ша ва ња у Епар хи ји ра шко-при зрен ској и ко сов ско-
ме то хиј ској у пе ри о ду од по след ње сед ни це, и ре ша ва ни су те-
ку ћи про бле ми ко ји су се по ја ви ли у жи во ту Цр кве, а из не ти су 
као ак ту ел на про бле ма ти ка пред чла но ве на ве де них епар хиј-
ских те ла.

5. На ини ци ја ти ву рек то ра При штин ског уни вер зи те та 
проф. Ра ди во ја Па по ви ћа, при овом Уни вер зи те ту, при вре ме-
но из ме ште ном у Ко сов ску Ми тро ви цу, осно ван је Ду хов ни 
цен тар за про у ча ва ње пра во слав ног на сле ђа срп ског на ро да. 
Све ча но отва ра ње и осве ће ње ово га цен тра оба вље но је 31. мар-
та 2005. у про сто ри ја ма рек то ра та у Ко сов ској Ми тро ви ци. 
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Осве ће ње је оба вио Ње го во 
Пре о све штен ство Епи скоп 
Ар те ми је, уз при су ство Епи-
ско па бра ни чев ског Иг ња ти-
ја, рек то ра Па по ви ћа, мно-
гих про фе со ра, сту де на та и 
дру гих углед них зва ни ца. О 
зна ча ју и пер спек ти ва ма ра-
да ово га цен тра го во рио је 
рек тор Ра ди во је Па по вић.

6. Осве ће њем но во об но-
вље ног ма на сти ра Жи то ми-
сли ћ за по чео је 15. ма ја Све-
ти ар хи је реј ски са бор, ко ји је 
за тим свој рад на ста вио у 
згра ди Па три јар ши је у Бе о-
гра ду. Епи скоп Ар те ми је 
узео је уче шћа у све тој ар хи-
је реј ској Ли тур ги ји, ко ју је у 
Жи то ми сли ћу слу жио Ње го-
ва Све тост Па три јарх Па вле, 
а за тим је за јед но са оста лим 
ар хи је ре ји ма из ота ча ства и 
ра се ја ња ак тив но уче ство-
вао у ра ду Све тог ар хи је реј-
ског са бо ра.

7. Са ста нак ма ту ра на та Бе-
о град ске бо го сло ви је, ге не ра ци је свр ше них бо го сло ва 1960. го ди-
не, ко јој при па да и епи скоп Ар те ми је, одр жа ва се сва ке го ди не. 
Ове го ди не 45-годишњица ма ту ре про сла вље на је у Бе о гра ду 13. и 
14. ју на. Са ста нак и про зив ка ге не ра ци је би ли су у по по днев ним 
са ти ма 13. ју на у згра ди Бе о град ске бо го сло ви је, да би за тим сви за-
јед но оти шли у цр кву све тог Мар ка на ве чер ње бо го слу же ње. На-
кон од слу же ног ве чер њег и кра ћег раз го во ра у про сто ри ја ма хра-
ма, ста ри дру го ви и при ја те љи вра ти ли су се у згра ду бо го сло ви је, 
где је оба вље на ве че ра и на ста вље но дру же ње. 

У уто рак 14. ју на, Ње го во Пре о све штен ство Епи скоп Ар те ми-
је је у ма на сти ру Ра ко ви ца од слу жио је све ту ар хи је реј ску Ли тур-

Чин освећења Духовног ценра 
у Косовској Мировици
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ги ју, уз са слу же ње ви ше све ште ни ка, ста рих школ ских дру го ва. 
На кон Ли тур ги је, на ста ви ли су дру же ње и при се ћа ње на ста ре за-
јед нич ке да не, а по сле руч ка, ко ји је спре ми ло се стрин ство ма на-
сти ра Ра ко ви ца, рас та ли су се до сле де ћег су сре та иду ће го ди не, 
ако Бог да.

ПРО ТО СИН ЂЕЛ СИ МЕ ОН

Са са нак ма у ра на а Бе о град ске бо го сло ви је, 
ге не ра ци је свр ше них бо го сло ва 1960. го ди не
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