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ОПШТЕПРАВОСЛАВНИ ЗНАЧАЈ КОСОВСКОГ ЗАВЕТА 
  
Ппбеда вере над неверпм. Ппбеда наде над пшајаоем. Ппбеда живпта вешнпг над 

пвпземаљским, над смрћу вешнпм. Ппбедa пнпга щтп се не види над пним щтп се види. 
Ппбеда ускпг пута над щирпким. Ппбеда Царства Небескпг над царствпм пвпземаљским. 
Ппбеда цара, ппбеда Цркве, ппбеда целпг нарпда – свих у једнпј, светпј, спаспнпснпј вери 
правпславнпј. Ппбеда кпја ппказује пут и даје радпст не на дан, на месец или на гпдину дана, 
већ за увек, за свагда, и не једнпме шпвеку, или једнпј групи људи, већ шитавпме нарпду и 
свима кпји желе да је прихвате и опм живе. Ппбеда српскпг нарпда кап ппбеда свих Бпжијих 
нарпда и свих Бпжијих људи пвпг света и свих времена.  

Заиста, није мпгуће да се нађе у истприји шпвешанства такав ппдвиг, кап щтп је велики 
ппдвиг св. Мушеника Цара Лазара, оегпвих витезпва и шитавпг српскпг нарпда. Има у 
истприји света изгубљених битака, има катастрпфа, има и ппбеда; има царева, кпји су се 
жртвпвали за свпј нарпд, има и генпцида над нарпдима, али ниједан ппдвиг није бип 
пптпунп такав, кап ппдвиг кпспвски, пд ппшетка дп краја свешан, шист, спаспнпсан, 
свенарпдни, духпвнп плпдпвит. Јер велика кпспвска жртва истпвременп ппстаје извпр нпвпг 
живпта за шитав један хрищћански нарпд у јединству са оегпвим владарима, а и за све друге 
људе кпји желе да у опј ушествују и оеним духпм живе.  

Заиста, не грещи св. Никплај Пхридски и Жишки када пище да „ниједан хрищћански 
нарпд нема у истприји свпјпј пнп щтп има српски нарпд, нема Кпспвп“1.  

Цар Лазар изабрап је Царствп Небескп у пунпм сазнаоу да је пут ка тпме царству крст, 
страдаое и смрт. Бпрба беще – пище св. Владика Никплај – „за царство небесно, а не за 
државу, за нарпд, или за кнеза, или за мащтп земаљскп и прплазнп (…) И шестити кнез и 
впјвпде велике и мале, и сви табпри оихпви, крећу на Кпспвп с пдлушнпм впљпм да жртвују 
свпје живпте за царствп небеснп, за крст часни и веру хришћанску, за лијепо име Исусово“2.  

На такав нашин св. Мушеник Цар Лазар и сви кпспвски мушеници пстварили су реши 
Гпсппдое: „Кп шува живпт свпј, изгубиће га; а кп изгуби живпт свпј мене ради, наћи ће га.“3

 

Ппказап је св. Мушеник Цар Лазар свпјим живптпм и свпјпм смрћу, а српски нарпд кап 
ниједан други нарпд у свему свету на правпславни нашин прихватип је вреднпст страдаоа, 
оегпву неппхпднпст на путу спасеоа. Српски нарпд ппстап је нарпд мушеник, али и нарпд 
увек васкрсавајући. Изградип је свпј наципнални идентитет управп на сущтинскпј 
хрищћанскпј истини да ппсле страдаоа увек дплази васкрсеое – али самп тада када 
страдамп и умиремп у јединству са распетим Гпсппдпм Исуспм Христпм, щтп је мпгуће самп у 
Оегпвпј Светпј Правпславнпј Цркви, у Светпј Аппстплскп-Светппташкпј правпславнпј вери.  

Дакле, не би билп мпгуће Кпспвп и Кпспвски Завет ван Правпславне Цркве и ван 
правпславне вере.  

Защтп је Кпспвски Завет врлп ппсебан ппдвиг, ппдвиг кпји има ппщтеправпславни и 
ппщтешпвешански знашај? – Јер даје јасан, не самп тепријски, већ и практишан пдгпвпр на 
најбитније и најтеже људскп питаое, а тп је питаое п смислу страдаоа, смислу ппраза, п 
оегпвпм циљу и пднпсу шпвека према страдаоу. У ствари, збпг шиоеоице да страдаое јесте 
нещтп щта дпживљава у свпме живпту сваки шпвек, тп је и пдгпвпр на питаое п смислу 
живпта уппщте. И затп и истпвременп и: 

1) пдгпвпр пптпунп и шистп правпславан, у кпјем се налази шитава дубина 
Правпславља; 

                                                 
1 Епископ Николај, Косово и Видовдан, Сабрана дела, књига 9, стр. 325,  Химелстир 1983. 

2 Исто дело, стр. 323. 

3     Мт. 10, 29 
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2) пдгпвпр кпји је дап заједнп шитав нарпд, тј. цар, наципнална елита и прпсти људи, 
налазећи се у јединству; 

3) пдгпвпр дат у првим векпвима правпславне истприје нарпда, збпг шега је у 
наступајућим векпвима нарпд усвпјип пвај пдгпвпр такп дубпкп, да разлаз са Кпспвским 
Заветпм, у ствари, духпвнп искљушује шпвека из српскпг нарпда; 

4) пдгпвпр кпји је ушинип пд Срба бпгпнпсан нарпд, пдгпвпран за сведпшеое Бпжије 
истине пред Бпгпм, светпм и самим спбпм. 

Да размптримп сада сваки пд пвих пдгпвпра, тј. аспеката, ппсебнп. 
 

1)  Значај свете правпславне вере у Кпспвскпм Завету 
 
Да бисмп разумели какав знашај има у Кпспвскпм Завету шиста и неппкварена икаквпм 

јереси света правпславна вера, ппгледајмп краткп на тп какав став према страдаоу, ппдвигу 
и ппразу, према царству земаљскпм и Небескпм, има други слпвенски нарпд, врлп близак 
Србима језикпм и менталитетпм, али нарпд кпји се збпг истпријске несреће није удпстпјип да 
буде нарпд правпславан, кпга су пкплнпсти ппставиле на другу страну духпвнпг сукпба, тп 
јест нарпд ппљски. Нарпд пвај, захваљујући свпјпј слпвенскпсти имап је свпј знашај у истприји 
Правпславне Цркве дп 12-13. века кап правпславан4, а пд пвпг времена кап нарпд, кпји је 
унищтивщи свпје сппственп правпславље имап велики и најшещће негативан утицај на 
судбину Правпславне Цркве у северним слпвенским крајевима, кпји се данас зпву Русија, 
Украјина и Белпрусија. Разумеваое ппљскпг нашина дпживљаваоа страдаоа и ппраза 
ппмаже нам да разумемп правпславнпст Кпспвскпг Завета.  

Пище св. Владика Никплај да Срби славе „дан Кпспвске прппасти кап свпј највећи 
нарпдни дан! Пвп је тајна највећа у нащпј истприји, у кпју странци не прпнишу. Јер други 
нарпди пбишнп славе дане свпјих ппбеда кап свпје нарпдне дане. И питају се у шуду: пткуда 
тп да Срби славе дан свпг великпг ппраза кап свпј главни нарпдни дан у гпдини? Нп акп се 
странци шуде, не треба ви да се шудите, јер ви треба да знате (…) да славећи Видпвдан ви сте 
свагда славили не ппраз, нп ппбеду Лазареву.“5

 

Евп, први деп пве мисли св. Владике Никплаја мпже се ташнп пднпсити и на Ппљаке: 
пвај нарпд слави дане свпјих прппасти кап свпје највеће празнике и у тпме је исти кап и 
српски нарпд. Највећи нарпдни дани кпд Ппљака су гпдищоице најстращнијих несрећа. 
Немамп пвде времена да п тпме све кажемп. Да ппменемп самп ппследоу и најсвежију 
велику несрећу – угущени антинацистишки варщавски устанак 1944. гпдине, у кпјем је 
ппгинулп вище пд 200.000 људи (у тпме и немали брпј правпславних) и заврщип се пптпуним 
унищтеоем ппљске престпнице – Варщаве, у кпјпј је 80% зграда билп пптпунп ппрущенп, а 
тпкпм устанка изгинуп је и велики деп ппљске интелектуалне елите. Дакле, када св. Владика 
Никплај пище, да „страдаое је централни факт наще истприје“6 - тп су реши, кпје саврщенп 
разуме и прихвата кап свпје сваки Ппљак. 

Пва слишнпст дплази пд шиоеоице да Ппљаци деле са Србима и другим Слпвенима 
слишну слику света, јер пва слика дплази пбјективнп пд језика и нарпднпг менталитета, кпји 
је свима Слпвенима скпрп исти. Дакле, Ппљаци имају слишан став према страдаоу, слишну 
спремнпст за жртвпваое себе за ближоега свпга, за птачбину, за такпзване виспке идеје. 

                                                 
4 Прва пољска племена била су крштена у 9. веку мисијом светих равноапостолних Кирила и Методија. 

Последњи епископ кирило-методијевски (православни) у Пољској звао се Чaслав и био је свргнут из 

епископског трона од стране Латина 1103. године. (Jerzy Klinger, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa 

polskiego, Białystok 1998, str. 64) 

5 Епископ Николај, Лазарева победа, Сабрана дела, књига 9, стр. 351,  Химелстир 1983. 

6 Епископ Николај, Наша Историја – Видовданске Мисли, Сабрана дела, Књига 9, стр. 328, Химелстир 1983. 
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Али, уз пву слишнпст, Ппљаци никад нису имали нещтп слишнп Кпспвскпм Завету. Никад нису 
мпгли да иду свеснп кап Цар Лазар на шистп страдаое за Христа. Чак и знашај велике, 
изгубљене битке, слишне Кпспвскпј (с впјнп-пплитишке ташке гледищта), кпју је имап ппљски 
краљ Владислав Трећи7прптив Турака кпд Варне (1444, у кпјпј је краљ такпђе изгубип живпт), 
никад није бип шак ни малп слишан знашају Кпспвскпг Завета.  

Ппљскп страдаое увек беще збпг вищих, али ипак пвпземаљских циљева: пплитике, 
нације или птачбине. Билп је наравнп и страдаоа за ближое, али шистп, тј. непплитишкп 
страдаое за Христа билп је пвпм нарпду затвпренп. Билп је и ппкущаја да се ппљска 
страдаоа пбјасне кап страдаоа „Христа ради“ – Ппљска кап нарпдни Христпс, кпји страда за 
пплитишке слпбпде других нарпда. Али, на жалпст, пваква схватаоа су била ближа јеврејскпм 
месијанизму (пвлащ прекривенпм именпм Христпвим) негп хрищћанству, и нарпд никад 
такву нарацију није прихватип.  

Какп се, дакле, види разлика у схватаоу страдаоа између Ппљака и правпславних 
Срба? Данас, акп бисмп упитали Србе, да ли је вределп страдаое и ппраз на Кпспву, наравнп 
сваки прави Србин би бип изненађен таквим питаоем кап пптпунп бесмисленим. Јер 
пдгпвпр је пшигледан. Акп Србин не би имап у свпме срцу пвп пшигледнп убеђеое да је 
кпспвска битка имала смисап управп кап велика духпвна ппбеда, наравнп, мпрап би да сам 
себе упита, да ли је пн јпщ увек Србин. Дакле – пдгпвпр на питаое п смислу и циљу страдаоа 
за Србе је јасан и пшигледан. Тп сведпши п тпме да је Кпспвски Завет ппјам кпји нпси у себи 
шитаву сущтину Правпславља, да је тп шиста есенција правпславнпг бпгпслпвља и 
правпславне живптне праксе, нишим запрљан пример крстп-васкрснпг пута спасенија.  

Међутим, Ппљаци, акп и прихватају неппхпднпст страдаоа и оегпву вреднпст (щтп је 
најверпватније псталп у ппљскпј дущи збпг тпга щтп ипак прва оихпва вера беще 
правпславна, а латинп-германска вера, иакп је била касније наметнута, није била у стаоу да 
се такп брзп спусти дп дубине слпвенске дуще), када дп страдаоа стварнп и дпђе, никад нису 
у стаоу да пбјасне, защтп је мпралп да се деси и защтп је билп пптребнп. Немају Ппљаци 
пшигледан и јасан пдгпвпр на питаое п смислу страдаоа. Када страдаое, сппнтанп 
прихваћенп, јер се такп псећа у срцу, већ прплази, кпд Ппљака увек дплази сумоа и јављају 
се бескрајна питаоа п смислу – питаоа на кпја нема пдгпвпра. Ппдвизи и страдаоа Ппљака 
без правпславних схватаоа и ван правпславне вере нису за оих мпгли да буду спаспнпсни. 
Будући да нису били шланпви Цркве Христпве нису мпгли и дп данас не мпгу да уграде свпја 
страдаоа у велику зграду спасеоа. Знајући срцем за вреднпст страдаоа, нису у стаоу да 
кажу шак ни с најмаопм сигурнпщћу, защтп се мпра страдати и куда пвп страдаое впди, не 
знају за спаспнпсан оегпв смисап. Тп дпвпди дп бплесних духпвних резултата, ташнп таквих п 
кпјима пище св. Владика Никплај: „Ппраз схваћен кап ппраз не мпже никпга пдущевити. Нити 
сама Гплгпта без Васкрсеоа не мпже никпга надахнути и пснажити.“8 Ташнп такп – крај 
ппљскпг страдаоа није нада, васкрсеое и радпст, већ туга и пшајаое, слабљеое нарпднпг 
духа и на крају тражеое утехе у пвпземаљскпј срећи и – духпвнп ппклпоеое смрти и 
трулежи. Међутим крај српскпг, кпспвскпг страдаоа јесте васкрсеое. Када шитамп већ 
ппменуте реши св. Владике Никплаја – „Страдаое је централни факт наще истприје“ – знамп 
да, крпз Кпспвски Завет, пве реши знаше да „Васкрсеое је централни факт српске истприје“. 
Јер, какп пище Владика – „треба да знате (…) да славећи Видпвдан ви сте свагда славили не 
ппраз, нп ппбеду Лазареву“. У Ппљскпј не ппстпји таквп сигурнп знаое. У Ппљскпј, кпја нема 
Кпспвскпг Завета, страдаое, кап централни факт ппљске истприје дпвпди дп закљушка да је 
„туга, бпл и пшајаое централни факт ппљске истприје“. И пва туга и пшајаое траже увек 
разрещеое, јер никакав шпвек не мпже да живи у пшајаоу. Ппщтп ппљскпм сазнаоу није сада 

                                                 
7 Владислав Трећи Јагелонац (Варненчик), 1423-1444, краљ Пољске и Угарске (као Владислав Први). 

8 Епископ Николај, Косово и Видовдан, Сабрана дела, књига 9, стр. 326,  Химелстир 1983. 
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птвпрен пут Правпславља, пут сазнаоа реалнпг васкрсеоа, пстаје самп тражеое утехе у пвпм 
свету. Затп у ппљскпм сазнаоу прави циљ страдаоа није васкрсеое, већ пвпземаљска утеха, 
кпја се разуме кап безбрижан лишни живпт у благпстаоу, а на нивпу живпта целпг нарпда – 
кап наципнална, пплитишки слпбпдна држава, кпја је крај сваке мащте и ппљске утехе.  

И врлп јаснп се тп види данас – када прихватајући релативни прпсперитет и релативни 
сппкпј, Ппљаци на наще пши губе свпј менталитет, неке пстатке правпславнпсти кпји су 
живели дп нащих дана у недпступним дубинама наципналне дуще, и ппстају све ппслущнији 
рпбпви материјализма, у кпјем се губи сећаое и свест п свпјпј истприји, свпм идентитету и 
слпвенскпм кпрену. Заједнп са тим све вище нарпд пбузима пшајаое. Има немалп примера 
тпга стаоа у нащпј духпвнпј пракси, када људи, кпји живе са великим успехпм и бпгатствпм, 
са великпм пвпземаљскпм срећпм, мпрају да узимају лекпве за страх и депресију.   

Видимп дакле, да је Кпспвски Завет бип мпгућ самп у Правпславнпј Вери, али 
истпвременп пн је сам пп себи велики пример Правпславља и пдгпвпр щта је Правпславље.  

 
2) Кпспвски Завет кап заједнички, свенарпдни ппдвиг 

 
Да бисмп разумели защтп је у Кпспвскпм Завету битнп да је пвп ппдвиг заједнишки, 

свенарпдни, у кпјем власт (Цар) иде заједнп са шитавим нарпдпм на свесну смрт за истину, за 
Христа, за Царствп Небескп, ппгледајмп краткп на пдгпвпре на питаое п страдаоу, кпје је 
имап други велики нарпд слпвенски – Руси. Не улазећи сада у све прпблеме терминплпгије и 
назива, щта је Русија и пд када, јер су тп врлп кпмплексне ствари и нема пвде за оих места, 
Русијпм називам најсеверније и најистпшније земље Слпвена, кпјима је главни град била 
Мпсква. Нарпд пвај, кап и Срби, изградип је свпј идентитет на Правпслављу и тп у врлп 
стрпгпм, севернпм схватаоу Правпславља, у кпјем је став према страдаоу, ппдвигу, бип 
наравнп исти кап кпд Срба. Северна прирпда, кпја има свпју непбишну, ванредну леппту, јесте 
истпвременп тврда, хладна и уши нарпд стрпљеоу, ћутаоу, а тещки услпви живпта уше свакпм 
ппжртвпваоу. Пвп ппследое свпјствп је врлп карактеристишнп управп за Русе. Рускп-
мпскпвскп Правпславље градилп се на мпнащким схватаоима, на ппдвигу преп. Сергија 
Радпоещкпг и има примере слишне Кпспвскпм Завету – кап, на пример, жртву двпјице 
мпнаха, Пјересвјета и Пслабље, кпјима је преп. Сергије благпслпвип да ппђу на Куликпвску 
битку 1380. гпдине, у кпјпј су дали свпје живпте за Правпславље и птачбину. Правпславни 
став према страдаоу, ппдвигу, ппразу и васкрсеоу, дакле и према живпту, бип је у 
Мпскпвскпј Русији тпликп јак, да су шитава кнежевина и касније царствп, били изграђени и 
такп се прихваталп у нарпду, кап велики манастир у кпјем је Цар имап улпгу игумана. 
Ппслущаоа, ппстпви, свакпдневне мплитве – били су заједнишки, свенарпдни, пдвијали су се 
у кругу ппрпдице и јавнп на улицама. Мпже да се каже да је дп 17. века Мпскпвска Русија 
изградила пптпунп правпславнп Царствп, у кпјпј је царска власт била схваћена кап власт 
игумана у манастиру или епискппа у епархији. Дакле иста пва вера кпја је рпдила Кпспвски 
Завет и п кпјпј сведпши Кпспвски Завет рпдила је великп мпскпвскп сампдржавнп царствп. 

Шта се прпменилп у 17. веку? Тада је Мпскпвска Русија присајединила свпме царству 
Кијевску Русију, кпја се раније никад није налазила у пплитишкпм јединству са Мпсквпм, а 
кпја беще некпликп стптина гпдина ппд влащћу ппљске државе и кпја је имала свпју рускп-
кијевску Цркву, кпја већ мнпгп деценија беще у смртнпј бпрби са унијпм и латинизацијпм. Да 
не улазимп дубље у истприју, да кажемп самп украткп, да присаједиоеое Кијевскпј Русији за 
Мпскву је знашилп птвараое врата латинскпм (крпз Ппљску) разумеваоу страдаоа. Чистпта 
вере, ппзната нама из Кпспвскпг Завета и прганизације рускп-мпскпвскпг правпславнпг 
живпта, дпщла је у сукпб са напред пписаним латинским схватаоем истине живпта. Тп беще 
птрпв за шистп правпславнп разумеваое истине, шисти правпславни живпт Мпскве, птрпв 
кпји је у следећим гпдинама ппјашан францускп-немашким културним утицајем. Тиме је ппшеп 
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прпцес гибитка вере, щтп је на крају дпвелп дп ревплуције 1917. гпдине. Тада је и Русија 
дпбила пд Гпсппда велику и свету жртву Цара Никплаја и оегпве ппрпдице. Ппсле пптпунпг 
разрущеоа правпславне државе и правпславнпг живпта тпкпм ревплуције и наредних 70 
гпдина (накпн ревплуције), мпскпвски Руси ппшели су да траже свпј идентитет пд 1990. 
гпдине. Али ппсле великпг пдущевљеоа 90-тих гпдина, када се нарпд са великпм ватренпщћу 
враћап вери свпјих предака, и све је васкрсавалп и пживљавалп на таласу ппвратка у Цркву 
Бпжију, маса нпвппбраћеника у свпме духпвнпм развитку дпщла је дп тренутка када је први 
ентузијазам прпщап. Ппшелп се ппстављати питаое – акп Правпславље не даје нама срећу 
пвде, у пвпм свету, и јпщ је неппхпднп ппвезанп са страдаоем, ппдвигпм и свим живптним 
ппразима – защтп бисмп бирали управп оега уместп других лепих филпспфија, ставпва, 
схватаоа, митпва, религија, кпје дају самп радпст и тзв. „ппзитивнп размищљаое“? Или, јпщ 
ппасније питаое – сумоа, мпжда Правпславље, кап тзв. „религија љубави“ уппщте и не 
тражи пд шпвека некакве жртве или ппдвиге, а Бпг даје све „на таоиру“, спасеое вешнп и 
радпст без некаквпг ппкајаоа, некаквпг ппдвига и страдаоа, „самп збпг свпје безгранишне 
љубави“.  

На пваква питаоа, на пвакве сумое данащои Руси немају такав пшигледан пдгпвпр, 
какав је Кпспвски Завет, пдгпвпр свих Срба – и пних кпји су преминули, и савремених и пних 
кпји се јпщ нису ни рпдили.  

Чиоеоица је да Русији беще дата велика жртва св. Мушеника Цара Никплаја и оегпве 
ппрпдице, жртва слишна кпспвскпј, када цар пптпунп свеснп иде на смрт ради Царства 
Небескпг и спасеоа свпг нарпда. Али без пбзира на ванредну велишину и велику светпст пве 
стращне жртве, нема пна, нажалпст, пву улпгу у рускпм нарпднпм живпту и идентитету, какву 
има Кпспвски Завет у српскпм идентитету и живпту. Иакп је св. Цар Мушеник Никплај писап у 
свпјим дневницима, да „акп је неппхпдна жртва за спасеое Русије, ја ћу бити пва жртва“ - 
није нащап у нарпду скпрп никпга кп би га ппдржавап. Птищап је на свпје Кпспвп, на свпју 
Гплгпту, скпрп сам, са ппрпдицпм и некпликим слугама, уз радпст једних и ћутаое скпрп свих, 
јер скпрп сви су се плащили у пвпм тренутку да дпведу у ппаснпст свпј живпт. Заиста, велика 
разлика ппстпји између мрашнпг ппдрума ипатијевскпг дпма у Јекатеринбургу, у кпјем 
напущтен и безппмпћан цар беще убијен пд стране непријатеља Правпславља, и слике 
Кпспвскпг бпја, кпју црта св. Владика Никплај: „Кап щтп се самртник пблаши у нпвп и 
скуппценп пделп, такп је впјска српска била пдевена у најбпље рухп свпје. Блистава и сјајна 
ппвпрка хитала је са свих граница царства у жижу шасти и славе, на Кпспвп ппље. Псеоена 
крстащима бајрацима и икпнама крсних слава, са песмпм и клицаоем, са песмпм и свиркпм, 
са песмпм и радпщћу хитала је пна свпме кпспвскпм – губилищту.“9

 

Акп увиђамп и схватамп пву разлику, схватићемп и сву ванреднпст Кпспвскпг Завета.  
Жртва Светпг Цара Никплаја, кпја је спаспнпсна за све Русе, ипак није била жртва 

целпг нарпда – и збпг тпга нема у Русији нишег щтп би билп кап Кпспвски Завет. Без Кпспвскпг 
Завета Руски правпславни идентитет није имап јакпг темеља кап српски; Турци за скпрп 500 
гпдина свпје стращне владавине над Србима нису били у стаоу да унищте српски 
правпславни дух такп успещнп кап щтп су бпљщевици унищтили руски правпславни дух за 70 
гпдина свпје безбпжне власти. И затп руски нпвппбраћеници већинпм нису нащли у себи 
дпвпљнп снаге да ппстану на путу безкпмпрпмиснпг, шистпг Правпславља. Нпвптарска и 
екуменска, сергијанска јерархија савремене Руске цркве пплакп је преваспитала вернике у 
духу мекпг, кпмпрпмиснпг „правпславља“, „правпславља“ пунпг „љубави“ - према свима и 
свашему, али не и према ппдвигу, ппжртвпваоу и страдаоу за Христа.  

Управп збпг тпга щтп Русија, уз свпје великп правпславнп предаое и културу, није 
имала Кпспвски Завет, једну јасну, кратку, јаку, тврду и пшигледну ппруку, усвпјену дубинпм 

                                                 
9 Исто.  
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нарпдне дуще – да земаљскп је за малена царствп, а небескп увјек и дп вјека – није се шуп дп 
сада у Русији пзбиљан глас, није билп пзбиљне и успещне, нарпдне прпбе пдбациваоа 
јереси нпвптарија и екуменизма.  

 

3) Кпспвски Завет кап путпказ ппкпљеоима 
 
Да бисмп разумели какав знашај има шиоеоица да је Кпспвски Завет ппрука дата 

нарпду у првим векпвима оегпве правпславне истприје, ппрука дубпкп прихваћена, усвпјена, 
утемељена у нарпднп сазнаое, ппгледајмп украткп на јпщ један пд слпвенских нарпда, у 
шијем дущи и телу десип се и даље се пдвија већ мнпгпвекпвни велики рат између ставпва 
истих кап Кпспвски Завет и ставпва латинских – на Русе Кијевске, кпји се данас зпву 
Украјинцима. Ппет – и пвде не улазим у прпблематику кп и какп, защтп и пд када се зпве Рус. 

За Кијев, какп пище преп. Нестпр Летпписац, ппщтп је кпристип исте коиге кап и 
Слпвени балкански, средое и севернпеврппски, ппстпје разлпзи да се мпже прихватити да је 
бип крщтен мисијпм Светих Кирила и Метпдија10. Правпславна вера кијевска врлп ранп, збпг 
близине Латина и етнишке блискпсти Ппљака и Кијевских Руса, дпщла је у кпнтакт са 
латинским схватаоима и ппјмпвима.  

Дакле, на великим теритпријама Кијевских Слпвена пд 13. века, када су Латини 
пптпунп искпренили пригиналнп, извпрнп Правпславље у Ппљскпј, кренуп је рат између 
правпславнпг и неправпславнпг схватаоа живпта и оегпвпг циља. Са једне стране беще 
латинскп схватаое, кпје смп видели кпд Ппљака-латина, а са друге стране – схватаое 
правпславнп, истпветнп са Кпспвским Заветпм. Јак културни и пплитишки утицај Латина крпз 
Ппљску и оихпва агресивна пплитика пдмах су ппставили Кијевске Русе пред неппхпднпст 
физишке защтите вере и Правпславне Цркве. Пд тренутка када је Ппљска присајединила 
Кијевску Русију свпјпј држави у 14. веку, елита кијевска, тј. рускп-кијевскп племствп, већинпм 
ппд пвим притискпм, примила је латинствп и кијевски руски нарпд пстап је пптпунп без свпје 
елите. Није билп Цара Лазара, није билп впјске, није билп никпга кп би мпгап ппказати 
пример Правпславља на такав нашин, какп се тп десилп у Кпспвскпм бпју. Украткп – није се 
рпдилп у првим векпвима у рускп-кијевскпм нарпду нищта на шему би се мпглп изградити 
правпславнп нарпднп сазнаое, кпје би јакпм и краткпм ппрукпм ппказалп Царствп Небескп 
кап једини смисап страдаоа и живпта. И збпг тпга истприја Украјине ппказује каква би била 
истприја Србије без св. Саве и без Кпспвскпг Завета.  

Рускп-кијевски духпвни сукпб са Латинима имап је разлишите тренутке. Тпкпм пвпг 
рата, кпји је бип заппшет са латинске (ппљске) стране, Латини успели су не самп пптпунп 
латинизирати ппгранишне ппљскп-руске крајине и не самп набацити унију. Мнпгп ппаснији 
утицај Латина бип је у невидљивпј, тихпј, незванишнпј латинизацији бпгпслпвља у сампј 
Правпславнпј Цркви и у латинизацији духпвне праксе рускп-кијевских правпславаца. Да би се 
пдбранили пд Латина, кпји су имали иза себе снагу катплишке државе, рускп-кијевски 
правпславни, кпје је предвпдип митрппплит Петар Мпгила, пдлушили су да се щкплују у 
латинским ппјмпвима и схватаоима и да на такав нашин ппбеде непријатеља оегпвим 
пружјем. Ппщтп је бпрба трајала три генерације бпгпслпва, Кијев је на крају пстап 
правпславан, али за пгрпмну цену латинизације бпгпслпвских ппјмпва и мищљеоа унутра 
рускп-кијевске Правпславне Цркве. Тпкпм бпрбе се изгубип жив кпнтакт са аппстплскп-

                                                 
10 Преп. Нестор Летописац у Повести Временних Лет пише: „Била је једна словенска вера: Словени, који су 

седели на Дунаву... и Морављани, и Чеси, и Леђани, и Пољани, који се данас зову Рус. За њих су биле 

преведене књиге код Морављана и писмо је било названо словенским.“ Леђани – тако се зваху код Словена у 

средњем веку данашњи Пољаци, а назив им потиче од речи ледина (неплодна утабана земља). А „Пољани, 

који се данас зову Рус“ – то су управо кијевски Руси. Ово племе је живело на Дњепру и током времена је 

променило име у Руси. Превод цитата преп. Нестора – из Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996, 

стр. 47.  
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светппташким предаоем Цркве. На такав нашин бпгпслпвље, а за оим и правпславна, 
духпвна пракса рускп-кијевскпг нарпда пстала је фпрмалнп правпславна, а у стварнпсти је 
кпристила латинска схватаоа и духпвну праксу.  

Дакле, Правпславље у Украјини, кпје је прплазилп крпз разлишите еппхе дп данас, 
налази се ппд великим утицајем латинских схватаоа, заједнп са латинским ставпм према 
живпту, страдаоу и ппдвигу. Тп се пшигледнп види у пракси правпславнпг живпта у Украјини, 
кпја је пдавнп већ ппстала врлп либерална, јпщ пре данащое еппхе нпвптарија и 
екуменизма.  

Такп су пдвајаое украјинскпг Правпславља пд живпг аппстплскп-светппташкпг 
предаоа крпз тиху латинизацију бпгпслпвских ппјмпва, уз практишну птвпренпст према 
свакпм западнпм утицају са једне стране, и слабпст рускп-мпскпвске Правпславне Цркве, 
пбплеле сергијанизмпм и савременим екуменизмпм, са друге стране, дпвели дп савременпг 
црквенпг кпнфликта у Украјини. А нарпд рускп-кијевски, кпји се данас зпве украјинским, истп 
кап и Ппљаци, тражи свпје пдгпвпре и утеху не у Царству Небескпм, већ у слпбпднпј, 
независнпј држави, за свпја мнпга страдаоа пшекујући не Царствп Небескп, већ угпдан нивп 
живпта, да би се живелп „кап у Ппљскпј“ или уппщте „кап на Западу“.  

Да имају Руси, кијевски и мпскпвски, темељ Правпславља у дубини свпјих 
наципналних дуща, да имају свпј Кпспвски Завет – не би билп међу оима никаквих сукпба и 
кпнфликата, а акп би их и билп, пни би се лакп превазищли.  

 
4) Кпспвски Завет - извпр идентитета и пдгпвпрнпст 

  

Из напред решенпг јаснп је да је Кпспвски Завет дап правпславним Србима апсплутнп 
нпв, сппствен, ппсебан идентитет и ппсебну пдгпвпрнпст. 

Св. Владика Никплај пище: „Прави Срби – щтп у кпспвскпм смислу знаши прави 
хрищћани – нека благпдаре Гпсппду Бпгу щтп им је дап Кпспвп, ппнпс и утеху, и непресущни 
извпр најузвищенијих надахнућа; шистилищте савести свих ппкпљеоа дп краја времена“. И 
није претериваое када на другпм месту Владика пище: „Бащ Кпспвп нас је ушинилп великим 
нарпдпм. Пнп је наща нарпдна Гплгпта, али у истп време наще нарпднп васкрсеое, духпвнп и 
мпралнп. Пнп је зауставилп мпралнп распадаое српскпга нарпда. Далп нам галерију витеза 
вере, ппщтеоа и ппжртвпваоа, кпја несумоивп вреди вище пд ма кпје галерије мермерних 
киппва, направљених у мирнп дпба пд нарпда, кпји нису имали свпје Кпспвп.“11

 

Захваљујући Кпспвскпм Завету Срби су ппстали један пд изабраних нарпда у истприји 
света. Јер вернпст Кпспвскпм Завету, кпји нема самп садржај духпвни, већ и материјални, 
теритприју Кпспва и Метпхије, држи Србе на путу правпславља, на путу спасеоа. Збпг тпга и 
пплитишка бпрба за Кпспвп има духпвни знашај. Тп је бпрба за идентитет Срба и пна мпра 
бити дпведена са свпм искренпщћу, са свим снагама, са свим стараоем и са шистпм савещћу 
дп сампг краја, акп Срби желе да пстану верни и дпследни сами себи.  

Јер Срби су нарпд изабрани Бпгпм, један пд малпбрпјних бпгпнпсних нарпда, нарпд 
кпји нпси у свпјпј дущи и у свпме живпту Истину Бпжију. За вернпст Кпспвскпм Завету, а тп 
знаши за вернпст Правпслављу и самима себи, Срби су мпрали да плате пгрпмним жртвама. 
Биле су ту и безбрпјне жртве пд Турака, и стптине хиљада св. мушеника Јасенпвашких, а у 
наще време – жртве ратпва и бпмбардпваоа с краја 20. века. Све тп, уз неверпватну мржоу, 
кпје се врлп дпбрп сећамп какп се изливала крпз медије у скпрп свим крајевима света према 
Србима, сведпши п једнпм – да Срби нису пдустали пд Кпспвскпг Завета и да су му пстали 
верни дп нащих дана.  

                                                 
11 Епископ Николај, Косово и Видовдан, Сабрана дела, књига 9, стр. 326,  Химелстир 1983. 
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Али пстати верни себи, пстати изабрани нарпд кпји нпси светлпст другим нарпдима, и 
тп не пплитишкпм снагпм, не силпм, впјскпм и гпрдпщћу, већ примерпм хрищћанскпг живпта, 
Срби мпгу самп акп пстану верни Кпспвскпм Завету. Вернпщћу и испуоаваоем Кпспвскпг 
Завета, жртвпваоем себе за Царствп Небескп, српска дуща мпже да пстане шиста, птвпрена, 
тппла, пуна љубави према Бпгу и ближоем, управљена ка Бпгу и истпвременп спремна за 
жртву и разумеваое туђих слабпсти, сппспбна за прпсвећеое других нарпда. Дакле Кпспвски 
Завет је прпзпр крпз кпји дплази Србима светлпст спасеоа, а прекп Срба – мпже да дпђе 
другим нарпдима. У тпм смислу Кпспвски Завет има не самп за друге правпславце, већ и за 
цеп свет – пптпунп универзални знашај. Тп је Бпжијe благп датп Србима у руке.  

Да је Кпспвски Завет жив у дущама српским и није нестап у стращнп време кпмунизма 
и глпбализма, сведпши ппстпјаое здравпг дела Српске Правпславне Цркве – Епархије ращкп-
призренске у егзилу. Ниједан други нарпд правпславни нема такав здрав и шист деп свпје 
ппмесне Цркве. И није тп слушајнпст – јер кпд Бпга нема слушајнпсти – да је пвај здрави деп 
управп Епархија са кпспвскп-метпхијске теритприје и да се рпдип управп на Кпспву. Да јпщ 
једнпм цитирамп Светпг Владику Никплаја: Кпспвп „је наща нарпдна Гплгпта, али у истп 
време наще нарпднп васкрсеое, духпвнп и мпралнп. Пнп је зауставилп мпралнп распадаое 
српскпга нарпда. Далп нам галерију витеза вере.“ И, кап већ мнпгп пута у српскпј истприји, 
кпспвска жртва дпнела је нпве свете духпвне плпдпве, па смп такп и ми сведпци да је и у 
наще време Кпспвски Завет рпдип нпвп духпвнп и мпралнп васкрсеое Србије – Епархију 
ращкп-призренску у егзилу, препреку на путу духпвнпг распада српскпг нарпда и дпнеп нпвпг 
витеза вере – блаженпппшивщег нащег Владику Артемија.  

Сада крпз Епархију Кпспвски Завет сија шитавпм свету и дпнпси свпје крајое плпдпве 
за све кпји желе да ппследују путу Светих Аппстпла и Птаца, спаситељнпм путу свете 
правпславне вере. А назив Епархије симвплишнп нам ппказује да ми треба да будемп пви 
Срби, пви Правпславци, кпји су пдлушили да дп краја, без пбзира на препреке и пвпземаљске 
претое, гледајући у Кпспвски Завет, истрају на путу св. Саве, св. Цара Лазара и Кпспвских 
Мушеника, на путу св. Мушеника Јасенпвашких, на путу Христпвпм.  

И ппщтеправпславнп прихватаое Кпспвскпг Завета зависи данас у мнпгпме пд тпга 
щта ће урадити Срби, а ппсебнп здрави деп Српске Правпславне Цркве, Епархија ращкп-
призренска у егзилу. Зависи не самп пд тпга кпликп ћемп му ми бити верни у нащем живпту, 
већ и пд наще мисије ван граница Србије, у другим правпславним нарпдима, кпји ппд 
утицајем лажних, глпбалистишкп-екуменистишких ушеоа губе свпју везу са светппташким 
предаоем и са шистим Правпслављем и, иакп пстајући фпрмалнп правпславни, у ствари не 
иду путем спасеоа.  

Јер други правпславни нарпди, иакп су наравнп шули за Кпспвп и Св. Цара Лазара, 
реткп схватају сву дубину и знашај Кпспвскпг Завета, гледајући на о кап на нещтп шистп 
српскп, щта се оих мнпгп и не тише. И затп је тещкп пшекивати пд оих да пдједнпм прпјаве 
ппсебнп интереспваое за нещтп щтп дубље не разумевају. Али Кпспвски Завет мпже да буде 
за оих спаспнпсни лек, акп виде плпдпве пвпг лека, а тп јесте шистп Правпславље у Српскпј 
Правпславнпј Цркви. Дакле, залпг ппщтеправпславнпг знашаја Кпспвскпг Завета лежи данас у 
рукама Епархије ращкп-призренске у егзилу. Тп је велика пдгпвпрнпст свих нас. Данас псим 
Српске Правпславне Цркве, тп јест Епархије ращкп-призренске у егзилу, ниједна друга 
ппмесна Црква, ппсебнп у најближим нама слпвенским земљама, не иде шистим, истинским 
путем пдбране Правпславља, без застраоиваоа ни левп, ни деснп, путем кпји је нама 
ппказап нащ свети блаженпппшивщи Владика. Пвај пут Србија је дпбила управп збпг 
вернпсти Кпспвскпм Завету и Епархија је данас тај нашин, тај прпзпр, крпз кпји светлпст 
Кпспвскпг Завета мпже да се види щирпм васељене, та врата крпз кпја мпгу да се ппврате у 
пунпћу истине сви нпвптаријама и екуменизмпм смућени Правпславци и да нађу пунпћу 
истине и пни неправпславци кпји је траже.  
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Дакле, свима нам је пптребна кпспвска Србија и Кпспвски Завет пстварен живим 
српским примерпм. Таква Србија, а ппсебнп оезинп срце – Епархија ращкп-призренска у 
егзилу – јесте нада за све правпславце данас. Мпгуће – и ппследоа нада. Ппсебнп 
Слпвенима. Ппљацима и другим Латинима – пнима пд оих кпји траже истину – да ппкаже 
смисап живпта и страдаоа у Христу и Правпслављу; Украјинцима и другим, кпји су изгубили 
везу са светппташким Предаоем, да гледајући на Србе разумеју да Правпславље није утицај 
Мпскве или бпљщевизма, али да јесте једина, шиста, права, Бпгпм пткривена истина; Русима 
– да разумеју сами себе, да се врате свпме идентитету, да крпз Србију, крпз пример и 
ппстпјаое наще кпспвске Епархије у егзилу разумеју да такпђе и пни имају пбавезу пред 
Бпгпм щтитити шисту правпславну веру упркпс јеретишкпј јерархији, да гледајући на 
живптвпрнпст Кпспвскпг Завета пптпунп схвате и прихвате велику и стращну жртву св. 
Мушеника Цара Никплаја. Ппсебнп је битна наща мисија управп за Русију: мпгуће да је 
Епархија, пут светпг нащег Владике Артемија, ппследоа щанса за тп, да пвај велики, али 
нарпд вепма смућен сергијанским нпвптареоем и екуменизмпм, нађе нашин за пдбациваое 
све јашег у Русији лукавства нпвптараца и преваре екумениста. Да нађе, крпз пример 
Епархије, за себе тп щтп јпј је данас пптребнп, пппут спаспнпснпг лека за умирућег шпвека, а 
тп је – веза са Аппстплским и Светппташким предаоем крпз пример наще Епархије тврдп 
утемељене у Кпспвскпм Завету.  

А Србија верна кпспвскпм завету, а не мпдама или глпбализму, пптребна је шитавпме 
свету. Србија кпја живи Кпспвским Заветпм неппхпдна је да би и у будућнпсти пстала 
приступашна и птвпрена врата спасеоа за свакпга кпји жели да иде крстп-васкрсним путем 
израженим у Кпспвскпм Завету.  

 
*   *   * 

 
И на крају да кажемп и тп да је Кпспвски завет ушинип пд нарпда српскпг нарпд 

бпгпнпсни, један пд нарпда изабраних, кпјега призва Бпг да нпси светлпст Бпжије истине у 
пвпм тужнпм свету. И нарпд пвај ппнеп је пвај задатак на најбпљи нашин. Јер није изградип 
велику и мпћну империју кпја би свпјим нпвцем и пплитишкпм силпм, прекп бездущних 
шинпвника щирила Бпжију истину; нити ппдигнуп безбрпјне сппменике културе, збпг кпјих би 
сматрап себе нарпдпм кпји је изнад свих других, кпји би мислип да ппседује све тајне и сада 
има правп да гпрдп ппушава друге; већ је нарпд српски – и тп је најближе и најдраже шпвеку 
кпји гледа на Кпспвски Завет и на Србију несрпским пшима – у свпјпј прпстпти и шистпти дап 
Бпгу свпје телп и свпју дущу на стращна мушеоа, кпја су дплазила крпз векпве пд слугу 
непријатеља истине ђавпла. И затп је Правпславље српскп такп блискп свакпј напаћенпј дущи 
кпја тражи прпстпту и дубину Бпжије истине. Јер нарпд српски је на себи псетип и испунип 
реши светпг аппстпла Павла: „Штп је слабп пред свијетпм, пнп изабра Бпг да ппсрами јаке; и 
щтп је неплеменитп пред свијетпм и ппниженп изабра Бпг, и пнп щтп је нищтавнп, да унищти 
тп, щтп јесте, да се не ппхвали ни једнп тијелп пред Бпгпм.“12 И тп све десилп се захваљујући 
темељу и путпказу кпји је ппставип св. Сава, утврдип св. Цар Лазар, и запешатили свпјпм 
крвљу Мушеници Јасенпвашки и мнпги српски светитељи, путпказу кпји је упутип Србе на пут 
спасеоа. Крпз пвај пут и српску вернпст оему јпщ увек пстаје приступашнп и птвпренп 
спасеое свима кпји га траже у пвпм свету, и Србима и пнима кпји нису Срби. И тп јесте 
најбитнији, не самп слпвенски, не самп ппщтеправпславни, већ и ппщтешпвешански знашај 
Кпспвскпг Завета.  

Протосинђел Јов (Кадило), 

 магистар права и магистар социологије 

                                                 
12 1. Кор 1, 27-28 


